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HISTORIA UNIVERSAL
DOS

TERRE
QUE TEM HAVIDO NO MUNDO

,

de que lia noticia, defde a ília creaçaõ até

'

o feculo prefente.
9

Com huma

NARRAÇAM INDIVIDUAL
Do Terremoto do primeiro de Novembro de i 7 çç. , e noticia
verdadeira dos feus effeitos em Lisboa, todo Portugal, Al-

garves
, e mais partes da Europa , Africa , e América ,'

. aonde fe eftendeu :

\
E huma

DISSERTAÇÃO PHTSICA
Sobre as caufas geraes dos Terremotos, feus
efeitos , diferenças , e Prognojlicos • è as

particulares do ultimo.

POR

JOACHIM
MOREIRA DE MENDONÇA

LISB
Na Offic. de ANTÓNIO VICENTE DA SILVA.

Anno de M.DCCLVIII.

Com todas as licenças necejfárias.





13 SCREVO a Hiftoria univerfal dos
Terremotos , narração lamentável

,

|
porém útil para conhecimento deíles

|j Phenomenos , e feus efíèitos ; ou pa-

} ra que a multiplicidade delles nosde-
minua o horror do ultimo; ou por-

que a fua repetição nos acautelle do perigo , regu-

lando todos as fuás conciencias
,
para que não fe

percao as almas , e as fuás habitações
,
para que

não pereçao as vidas.

Poucos minutos do dia primeiro de Novem-
bro de 1755. , memorável aos feculos vindou-
ros , deixarão neíla Cidade de Lisboa os homens

,

ou mortos, ou meyos fepultados nas minas , ou
palmados no horror de tantos eftragos. Os enten-

dimentos involtos na confuíão de ideyas triíles
?

de penfamentos horrorofos, nada diícorrião , e de
pouco fe lembravão.

Immudecêrao os Cyfnes do Tejo
?
e os Enge-

nhos de Lisboa. Recordou-os deite lethargo huxi
fuave canto Portuguez (a) e hum erudito Difcurfo
Caítelhano. (b) Depois tem efcripto muitos, huns

rela-
( a ) Pinna de Mello. Parenefe.

( b ) Moles. Diíiertacion Phyfica

remoto.

origen , y formacíon dei Ter-



relatando os fucceíTos-j-...porém compraze enjareci-
da^bh. diminuta; outros ã ifcorrend© íoòre as cau-
fas fjtfÊis^ çom pouco conhecimento dájnatefcia , ou
confufa ioeva dos principios.. Poucos são os que
merecerão o ãpíaufo dos Eruditos.

Entre tantos ,.também terá lugar o meu peque-
no engenho. Primeiramente narrarei a Hiftoria dos
Terremotos memoráveis de que lia noticia/ cuja
Chronologia lie fem duvida a mais numerofa , e
completa. Em fegundo lugar, relatarei os fuccef-
fos do ultimo Terremoto com mayor averiguação

,
e verdade

, que outros. Se parecer difuza eíta rela-
laçao, deve-íe reflectir, que quiz darnelía aos fe-
culos futuros huma inteira noticia dos efFeitòs.def-
te grande Terremoto. Ultimamente difcorrereÍTo-
bre as cauías deftes Phenomenos. -

Nao difcuipo a humildade do eflvlo. Cada
hum diícorre como pode , ou como ííie parece
mais próprio da matéria que trata. Falta-me o
tempo para compor os períodos , e como heide tel-
lopara limar as frazes? Quem me conhece fabe

,

que vivo occupado com obrigações multiplicadas,
e que efta compofíçâo he fomente huma prova da
minha grande curió/idade, para a qual roubei al-
gumas horas ao natural deícanço.

Eíia falta de tempo , o eroprehender dar huma
completa noticia dos effeitos do ultimo Terremoto
(que não fei fejá fe findarão) e a inópia de li-

vros, que tive no primeiro anno, retardarão eíta
obra mais do que havia projectado. Ainda não po-
deria eílar acabada , fe defde o fim do anno de
1756. não tiveílè a lição de muitos livros da nu-
numerofa

, e fele&a Bibliotheca da Real Gafa de
N. Senhora das Neceffidades , aonde fe admira a

ma-



M

magnificência do Senhor Rey D. João V. fempre
de gloriofa memoria. A' urbanidade , e amor das

letras dos Eruditiffimos Congregados daquella Ga-

la , devo a lição naquella grande Bibliotheca
,
que

nao eílá ainda colocada naformoíiífima Gafa, que
para ella ie deítina. Igual favor confeííò dever

aos Doutiflimos Eremitas de Santo Agoílinho
,

que 4ogo que arrumarão a ília excellente livraria

do Convento de N. Senhora da Graça , me admit-

tírao nella , ainda antes de a franquearem ao publi-

co , continuando o beneficio do feu ufo
,
que nel-

la introduziu o Padre Meítre Fr. Francifco de

Santa Maria
?
hum dos grandes , e eílimaveis Fi-

lhos de Santo Agoílinho. A minha pequena Bi-

bliotheca , nao podia fupprir as noticias
,
que al-

cancei naquelles dous Thefouros de bons livros.

iie.

',

*# LIGEN-
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LICENÇAS
DO SANTO OFFIGIO.

Approvaçao do M. R. P. M. Fr. Manoel do Ef-
pirito Santo

, Qualificador do Santo Offi-
3 cio , e Examinador das três Ordens

Militares' &c.

ILL.™*, E R.mos SENHORES.

7^ Sta Hiítoria , fendo tão funeíla pela matéria

_j
em

<l
ue he compofta , na ília lição não deixa

de fer goftofa pela vaíliffima erudicçao que
fe lhe ajunta.Chronologicaniente refere feu Author
Joachim Jozé Moreira de Mendonça os tremores
da terra , defde o principio do mundo até o tempo
prezente , com tal individuação

,
que bem mani-

teftaomuito que he aplicado a profundar as óccul-
tas noticias da antiguidade

\
para que eflas , fahin-

do dasfombras doefquecimento, fe perpetuem na
referva da memoria por toda a pofteridade. A to-
da a confideração humana são exceflivamente fu-
nebres os efíeitos de qualquer inquietação da ter-
ra pela confequencia dos eílragos

,
que ella incul-

ca
; mas a fua noticia não deixa de fer proveitofa

para perenne defpertador na lembrança de toda a
racional creatura confervar a reforma da vida

}

com a rectidão precifa á melhor obfervancia das
Jeys do Chriftianiímo. Por eíte principio

, fe faz
muito attendivel a prezente obra , á qual apiica-
dos os mortaes

, entrarão facilmente a compor fuás
acções com o adorno das virtudes , moftrando no

juílo
**



juílo temor da Divina Juftiça a verdadeira com-
punção nas conferencias. Não fótão grande uti-
lidade alcançarão os mundanos , mas vendo tam-
bém a DiíTertaçâo Phyíica com mayor perfeição
expoílá, e addicionada com aclara, e evidentiffi-

ma demonítração das coufas naturaes , èdiíFerentes
eíFeitos dos Terremotos , ficarão os Sábios no per-
feito conhecimento s

| de que o Author he igual-
mente Phiíofopho completo , como Hiíloriador
confummado , fem ofFender as catholicas determi-
nações de noííà Santa Fé , e á recla introducção dos
bons coílumes. Efte o meu fentimento , VoíTas
Illufixiílimas difporão como forem fervidos. Real
Convento de S. Francifco da Cidade de Lisboa 6.

de Novembro de 1757.

Fr. Manoel do Efpirito Santo.

Jpprovaçao do M. R. P.M Fr. João Evangelifla,
Qualificador do Santo Officio , e Examina

dorfynodal do Patriarcbado.

ILL. mos., E R.mos. SENHORES.

Sta Hiíloria univeríal dos Terremotos
,
que

compoz Joachimjofé Moreira de Mendon-
ça , e VV. IlluítriíTimas me mandão ver , ten-

do muito com que me deleite , e me admire , nada
tem que lhe cenfure. Nella enlaça felizmente íeu

Author o vario da erudicção com o verdadeiro da
hiíloria. Refere com verdade os Terremotos que
tem havido no mundo , empreza árdua , mas bem
dezempenhada

,
pela grande lição r cuidado , e dif-

vello deite Efcriptor. Na Piffertação Phyíica fobre

os



os Terremotos ,
propõem hum fyftema , certamerv-

te o mais veroíimel, e provável, e o expende com.

razoes tão iblidas , e convincentes, que quando

difcorria dos Terremotos
,
parece eííava vendo

com olhos de Lince formar nas concavidades da ter-

ra aquelles
1 fenómenos. He fem duvida a todas

as luzes grande , e peregrino o engenho do Au-
thor deita Obra, a qual he digna defe dar ao pre-

lo, não fó poríer utii para a noíTa cautella , mas
porque não tem coufa que offenda á pureza de nof-

fa Santa Fé, ou bons coftumes. Efte he o meu pa-

recer , falvo &c. Convento de N. Senhora de

JESUS de Lisboa em 16. de Novembro de 1757.

Fr. João Evangelifta.

Vlílas as informações
,
pode-fe imprimir o li-

vro de que fefaz menção , e depois voltará

conferido para fe dar licença que corra , fem a qual

não correra. Lisboa 18. de Novembro de 1757.

Silva. Abreu. Trtgozo. Silveiro Lobo.

DO ORDINÁRIO.
Approvação do M. R. P. M. João Baptíjía, da

Congregação do Oratório , Académico da Aca-
demia Litúrgica <£rc.

EX. m°
, E R.™ SENHOR.

I o Livro de que trata a petição. Nada con-

V tem contra a Fé, e bons coftumes. Pela
erudicção que contém , he digno da luz publi-

ca.



•ca. .V. Excellencia mandará oque for fervido. Lis-
boa naCa ía^de. ftft i Senhora das Neceílldades. 24
•de Novembro de 1757. .

João Baptifta.

líla a informação
9 pode imprir-fe o livro de

que.íè, trata- e depois de inipreíTo torne con-
ferido para fe dar licença que corra. Lisboa 27 de
Novembro de 1757.

D. J. A. de Lacedemonia.

DO PAGO.
s

Approvação. do M. R.P.M. João Cbevalter , da
< Congregação do Oratório, correfpondente da

Academia Real dasSiencias de Pariz, e
Académico da Real Sociedade de

Londres &c- *

SENHOR.
Xecutando o que Voíla Mageílade foi fervi-
do ordenar-me, vi o livro

, que pertende
imprimir Joachim Jozé Moreira de Men-

donça
,
e nelJe não achei coufa alguma, que oíFen-

da ás leys Reaes , nem o credito , e decoro do
Remo

1
porque efcreveo o doutiínmo Author def-

taobra com grande erudicçao , e verdade, tecen-
do primeiro ornais exaclo Cathaiogo dos Terre-
motos

, de que fe confervão noticias
,
que ate ago-

ra fe publicou , e inveftigando depois com profun-
do conhecimento da melhor Fifica as diverfas cau-

fas



ias deites paírnofos Fenómenos $ e ainda que de f-

creve o ultimo Terremoto
,
que no armo de 1755

experimentou eíle Reino ,como o refere com a ma-
yor moderação , e verdade fem aquelles encareci-

mentos, que fó fervem de aterrar os povos , antes
com muitaâ noticias de que fe pode utilizar o pu-
blico, me parece fer toda a obra muito digna de
fe publicar. V. Mageílade mandará o que for mais
acertado. Lisboa , e Cafa Real de N. Senhora das
Neceífidades 7. de Dezembro de 1757.

João Chevalier.

QUe fe poíTa imprimir , viítas as licenças do
Santo Officio, e Ordinário, e depois de im-
preííb tornará á Mefa conferido para fe ta-

xar , e dar licença para que corra , e fem iíio não
correrrâ. Lisboa 9. de Dezembro de 3757.

Duque P. D. Velho. Jffonfeca.





TERRE
íí S Terremotos ;$ Phenomenos da

Natureza os mais formidáveis,

tem caufado grandes mudanças
em muitas partes: da fuperficie

do Globo Terráqueo,
grande numero de lamentáveis

veíligios , a opinião de Antigos Efcriptores , e a

experiência de vários fucceílbs deite Século nos
dão baítante conhecimento das fatalidades

,
que

tem produzido no Mundo os movimentos da terra.

2 Poucas Regioens do Orbe terreílre fe podem
numerar livres dos feus eílrsgos \ nenhuma izenta
dos feus effeitos. A íua repetição tem fido fatal a
muitas Cidades, e Provindas. Obfervo ter havido
Séculos mais notáveis pela multiplicidade deites

Phenomenos , e pelos feus horrorofos fuccefTos.

3 Todos fabem as poucas noticias > que temos
A dos



% HISTORIA UNIVERSAL
dos acontecimentos do Mundo daquelle tempo %que mediou defde a fua creaçáo té o Diluvio univer-
fal. Aquelle grande caíligoconíumiu todos os mo-
numentos das Antiguidades dos primitivos Séculos:
e ate as Tradiçoens fiçárao reduzidas á memoria de
hum fó homemyque foi o efcolhido Noé. O Gene-% primeiro livro da Eícriptura Sagrada, he a Hifto-
na verdadeira

5 que há daquelle antigo tempo. Neí-
ta não adiamos noticia alguma de Terremoto ' que
precedeífe ao Diluvio $ ou porque os elementos
coniervavaô mais conforme uniao no Univerfo • ou
porque a Divina Providencia quiz reíervar efte Phe^
nomeno natural para ftagellò dos Povos

ã por haver
promettidó não caíligar d Mundo com outro Dilu-
vio, (a)

4 A hum Sábio muito erudito pareceu prová-
vel

,
que hum univerfal Terremoto caufou o Dilu-

vio. Suppóem
, que abatidos muitos montes nos

Abyírnos da terra fe levantarão as agoas
, que neiles

havia, (b) O Texto : Rupti funt omnesfontes-Ah\f-
Jt mc:gna\ dá muita probabilidade a eíta opinião.
(V^Coníirma-a o parecer de Séneca\ quenaíuppo-
fição de haver nas entranhas da Terra grandes Abyí-
rnos de agoa

, põem o Terremoto como huma das-
cauías de hum Diluvio, (d)

$ Efta opinião não teve fequito. Somente Bur-
net

5 Wiílon , e Woodward a feguirão nos fyíle---

mas
>
que formarão da Theoria da "Terra. (&) Smda

aquelle Diluvio fobrenatural , ufaria a Divina Om-
nipotência de outro meyo para a multiplicação das

agoas,

(«) Gencf. 8.21. & 9, ih
(
b

) Lamy. De Tabernáculo federis. L. 2. c. 3. fedi. 2.
(c) Genef. 7. 11.

[
d) Séneca. Qncft. Natur. L. '{.c. i?.\ &2?.

( e ) Luffon. Hiíloire Natt»; T. I. dífc. 2. art. 2. 3. 4.



DOS TERREMOTOS'.
3

rgoas, poílo que o DoutiíFftio Berruyer explica o
mefmo Texto dizendo

, que fahiu a mayor parte das
agoas do centro ca Terra, (fj

6 Dos Authores Profanos alguns dos Antigos

,

c muitos dos Modernos , dizem , que o Globo Ter-
ráqueo padeceu antigamente grandes revoluçoens
por cauía de hum rniverfal Terremoto , ou da re-
petição de muitos. Querem alguns dos últimos per-
íuadir, que eíle Orbe na fua creação era todo plano,
e que os montes forão producçoens de grandes Ter*
remotos. Delia opinião forão Stenon , Ray , e mui-
tos. (^)Suppõem outros, que antes do Diluvio fe
compunha de hum fó continente , e de hum fó mar.
Todas as Ilhas atribuem a effeitos de grandes Ter-
remotos

\
humas feparando-fe algum terreno de al-

guma Coita
, ou Promontório

; outras elevando-fe
no mar algum monte. Aquellas são as vefinhas a
terra firme• efhs as diftantes do Continente. (/?)
7 Não he pequena prova defta afferção ferem

as Ilhas quaíi todas pouco diítantes da terra firme :

nem a confirma menos acharem-fe povoadas de to-
do o género de animaes , e infeclos

, que ha na ter-
ra. Se eílas não forno antigamente parte do Conti-
nente

, quem levou lá aquelíes irracionaes viventes?
Eíta grsnde âiwiââ embaraçou muitos engenhos
para darem razão da povoação da America , aquel-
|a mayor parte do Mundo , reputada Ilha pelos me-
ihores Geographos.

8 A lembrança dos effeitos de antigos Ter-
remotos fez produzir ao Erudiíifílmo Feijoo hu-ma nova opinião neíla matéria. Diz eíle Sábio Cri-

A 2 tico,

00 Berruyer
•
Hiftoria dei Fueblo dcDios. Tcrií. i. 1. l.n. i 22 . , eièq

(fl pr /f ^
csRcvo1

- ^1' Orbe terrefhe. c.29. Buffon. Ib. art. c

orbií L u 7 1fS L '

3 'B Sírab °- Gc^Ph -L.i- Mela. DeSituyrcig. U2. c. 7. D. Ifidorus. Ongin. L.i 3 .c. 19.
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,
que he muito provável ,, que a America foTe

antigamente communicada com a Tartaria fepten-
trional por hum Iflfemó, que algum Terremoto an-
tigo fubverteria, pois dèfta forma fica fácil a decisão
da duvida

\ que háibbre a povoação daquelía vaf-

tiffma Regina.'
( i ) He fem duvida

,
que por vários

acaícs poderiap fer ali levados alguns homens
;
po-

rém tanta variedade de animaes úteis , e damnofos,
fó pede exiftir ali, por fer aquella grande Ilha no
tempo antigo continente da Afia.

9 Muitas memorias antigas nos dão noticia cias

feparaçoens,, e íubverçoens da terra
, que caufárao

os Terremotos dos primeiros Séculos ppíleriores ao
Diluvio. Também nos referem novas Ilhas

,
queap-

pareçerão no mar. Não fabemos o tempo daquelles
fataès fucceílos , mas temos baílante conhecimento
dos feus eílragos, que nos relatão os mais antigos

Geographos \ e Hiftoriadores.

í<

do
e Africa. Toda a Europa. eftá cheya de veíligios

-marítimos . que provao
,
que foi algum tempo cu-

berta das agoas do mar. Aílim o difeorre Buífon
,

que -atribue eíta , e outras alteraçoens de fuperficie

ú-ã terra aos Terremotos ; e fuppóem , que eítas po-
derão alternar a mudança de mar em terra , ede ter-

ra em mar nos Séculos futuros. ( / )

ii Sicília foi parte do continente de Itália.

Algum antigo Terremoto fubverteu a terra
,
que

tbrmn ao prefente o canal
, que medêa entre aquel-

la Ilha, e o Reyno de Nápoles. Por femelhuntes
íubverçoens da terra fe formarão Lesbo

?
feparan-

do-íe

ti) Feljoo. Thcatr, Crii. T. 5. Difc. 1$. §. f,

(7) Lufibn. Ibi. Dií'c.2.pag:í>7.



DOS TERREMOTOS. 5
co-fe do Ida \ Prochyta, e Pethecufa do MiíTeno •,

Ccprea do Promontório de Minerva ; Chipre da
Syria ; Eubea da Beócia ; Leucofea do Promontó-
rio das Syrenas. Strabão , citando Strato antiquif-

íimo Author, diz, que o Eílreito de Gibaltar foi

também aberto pelas agoas
,
que formarão o Me-

diterrâneo , e he opinião muito feguida dos Anti-

gos. O meímo fe julga da Graa Bretanha, (m)
12 Também algumas Ilhas fcárão unidas ao

Continente por alguns movimentos da terra. Pharo
he ao prefente Peniníula , fendo antes Ilha. Omef-
1110 fuccedeu a Tyro , e a Clazomena. (n) Também
fe uniu Narthecufa ao Promontório Parthenio ; An-
tiífa a Lesbo; Zephyra a HalicarnaíTo j Ethufa a
Mendo • e Dromifcon a Mileto. (0 )

13 Os Terremotos tem feito fubverter muitas
terras

,
que as agoas cobrirão inteiramente. O mar

tragou em tempo antigo as Cidades Phyrra , e An-
tiíTa , cujas ruínas cobre ao prefente a lagoa Méo-
tis .; Elice , e Bui a na Enfeada de Corintho \ de que
ainda apparecem veírigios. Da Ilha de Cea huma
grande parte foi fubmergida com osfeus habitan-
tes • de Sicilia parte da Cidade Tendarida. (p)
Também dizem

,
que junto a Cadiz havia as Ilhas

chamadas Phrodiíias
,
que fe fubvertêrão. (q)

14 As Ilhas -nad antes bem moílrão
, que forao

hua porção de terra feparada do continente. Theo-
phraílo , diz

5
que viu huma em Cutylea. No lago

Vademonio , e na lagoa Stacioneníe havia outras
Ilhas nadantes. Das chamadas Calamitas , e Saltua-

res.

(m) Cluver. Sicil.antiq. L. i.c. i- Strabo íupra. Plin.'Ib,I. 3 c.

( n ) Strabo. Ibi.

(o i Plin. lb. 1 3. c. 89.

(/') Idem. Ibi. c. 92.

( q 1 Cordeiro. Hiíior. In fui. L. 1. c. 1, n. 6.



6 HISTORIA UNIVERSAL
res

, e outras faz menção Plínio, (r)
15 Não foi izenta a Região de Portugal das

grandes revoluçoens
, que tem padecido o Orbe

terreno. He^muito provável, que nos antigos Sé-
culos caufárão os Elementos grandes eftragos nas
Coitas deíle Reyno. Vejamos os veftigios

,
que

defcobrimbs deftas ruinas , e as noticias de antiquif-
fíffids Efcriptores, que nos referem a caufa delias.

16 Pistão no Timeo , diz
,
que em tempo anti-

qwílimo houve huma grande Ilha chamada Atlânti-
ca

, mayor que Afia \ e Africa , fronteira ás Coitas
de Portugal, que ocupava a mayor parte daquelle
grande mar, a que chamamos Oceano Atlântico

;

mas que hum grande Terremoto a desfez , e fubmer-
giu no mar. O Doutiffimo Feijoo tem por fabulofa,
eira noticia

, e pertende por varias razoens deítruir
aquella opinião, (s) O mefmo havia fentido o Pa-
dre Jofeph de Acoita, (t)

17 Eu venero muito a Critica do Reverendiífí-
mo Feijoo

, que fazem mais eítimavel o feu fútil
Engenho , e valia erudição , e fou hum dos mais
amantes, eBefenfores das fuás obras, que tãoju-
ílamente merecerão a aceitação univerfal , e vene-
ração dos Sábios de todo 9 Mundo. Com tudo não
me parece folida a refutação

, que faz da opinião
de Platão

;
porque fendo o mayor fundamento

, que
alega

, a grandeza, que fe íuppoem da Ilha Atlânti-
ca

, que lhe parece inveroíimil , em fe reparando
na extensão vaítiffima da America , e que eíla podia
fer continuada com todas as Ilhas

, que medeão en-
tre o noifo Continente, e aquella Região, já te-

mos

(r ) Plin. Ibi. 1.2. c. 9Ç.
( J ) Feijoo. Thcatr. Crit. T. 5. Difc. 15. n. ip. , e 2o ,

(*) Acpfta. fiift. nat. delas índias. JL 1, c. 23.
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rDOS TERREMOTOS. 7mos huma Atlântica com a grandeza
, que lhe con-

/iderou Platão.

18 He íern duvida
, que hum , 011 muitos Terre-

motos poderiao fubverter grandes porçoens daqueí*
la Ilha, deixando algumas* partes da terra delia cir-
cundadas de agoa , formando Ilhas. lílo fuecedeu-
em outras Fvegioens da Europa , como temos refe-
rido; e na Afia contao es Annaes dos Chinas, tíué
o Archipelago das Philipinas fora Continente anti-
gamente. («; Fazem mais provável efta opinião, o
que nos referem alguns Authores.

19 Juíto Lypíio , diz que forão parte da Ilha
Atlântica as Ilhas

, que ha pela Cofia de Africa (x )Dameíma opinião foi Kirker. , e ajuntando a eíl as
as de Caboverde

, que Cordeiro fuppóem feparadas
da Coita de Africa

, e as dos Açores
, que o meíhio

Author,diz, que forão Coita de Portugal (y) faz
verçíimil a extensão de huma grande Ilha. BuíFon
conjeclura

, que houve hum Continente continua-
do das noílas Coitas com a America. (3)
,
*° D^Berlengas

5
Ilhas, e Rochedos fronteiros

l f tlQrtV^1
'
ha tr2diÇ*o, que forno terra

iirme deite Reyno. Algum dos antigos Terremotos
tez tarar a terra na parte

, que cobriu o mar , como
luececeo em outras Regioens do Mundo.

( a )
21 He muy prQvavel

, que eílas Ilhas , e as cha-
madas Strinia, e Qphiufa

, que ainda exifd~o de-
fronte do Cabo de Efpichel

, quando Familcon
veyo aHefpanha, e depois fe fu bmergirffo

, for*o'
as ramoías Ilhas Fortunadas , e a dos Decfes

, que
cele-

(«) Kirker. Mundu* Subterrancus. L.a. c. ia % ±x Lyphus. PhifioJ. Stoic. L.z. Diíf. i9 . KiiÈr ibi.
(Jf ) Cordeiro. Hiíloria Ih fui. L. I. c. I. n I , e red

"

*) Buffon Hiftof.Natur, T\ i. difc. 2. pas. <à
{«) Brito. AlonarchiaLui; P. 2 .l. 1 ê 2-5 5y£ 1^
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celebrarão tanto os Antigos ., entre as quaes foi

muito conhecida aErythia. Áo Erudito Marinho
pareceu

,
que todas eftas Ilhas forão antes Coitas

de Portugal , e que íeparadas por algum Terremo-
to forão depois de muitos Séculos de exiftencia dè
Ilhas fubmergidas por outro, (b)

22 O que parece fem duvida he
,
que o Conti-

nente de Portugal era muito extenfo para a parte

do Occiderite. O Promontório chamado dos Geo-
graphos Antigos Magnum he hoje pouco mettidõ
ao mar para merecer por antonomaíia o nome de
grande. Devemos fuppor com Marinho

, que o
mar roubou delle muita terra.

23 Todas eílas fubverçoens nos dão muita cer-

teza dos grandes eftragos
,
que os antigos Terremo-

tos íizerao em Hefpanha
,
principalmente nas Coílàs

de Portugal. Ou foífem todas as Ilhas, que conhe-
cemos no Oceano parte da antiga Atlântica , ou
formadas do Continente de Africa , e de Portugal

,

não podia haver femélhantes feparaçoens fenão

como effeitos de violentiíTimos Terremotos,

24 Não são menos admiráveis as elevaçoens de

terra
,
que no mar tem formado algumas Ilhas , do

que as fubverçoens de outras
, que antes exiííiãõ.

Efte he hum dos mayores effeitos dos Terremotos

,

fuccedido não fó em tempo antigo \ mas tambémjá
em o noífo Século.

25 A Ilha Santorin , huma das do Archipelagò,

foi elevada por hum antigo Terremoto
,
que deítru-

hiu Provindas inteiras. No anno 196 antes de Chri-

ílo fe formou outra Ilha com hum Terremoto , a que
chamarão Hiera , e hoje a Cammeni

9
ou a Queima-

da. Ern 1573 produziu outro Terremoto outra Ilha,

que

(^)^Marinho. Fundação de Lisboa. L.I.C. }3.» c jj.
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que chamão menor Cammeni. Eiras duas Ilhas eílao

defpovoadss , e infrutíferas, (c)
26 Junto á Ilha deSantorin em hummarpro-

fundiífmo appareceu huma nova Ilha caufada pelos

fogos fubten aneos , que elevarão aquella porção de
terra , durando os movimentos da terra defde 1^07
por efpaço de quatro annos. Eíle admirável fuccef-

fo deícreverei mais particularmente recopilando

huma circunílanciada relação de hum Padre Jefui-
ta

,
que he teílemunha ocular , e fidedigna.

27 Em 1 8 de Mayo fe havião fentido em Santo-
rin dous Terremotos

, que forão os que derão prin-

cipio á nova Ilha. Parlados alguns dias a forão exa-

minar alguns curiofos , e eílando fobre aquelles no-
vos penhsfcos , fentirão que tremião , e havendo-
fe recolhido aos barcos virão crefcer a Ilha. AJgu-
mcs porçoens daquella montanha elevada appare-
cerão fobre as agoas , e tornarão depois a abater-fe.

O mar vezinho fe viu ao principio verde , de-

pois côr de fogo , e amarelo com hum fétido gran-
de.

28 Em 16 de Julho fe viu fahir de novo huma
cordilheira de rocas negras ,

que formavão huma
Ilha vezinha á primeira , então feparada

, que de-

pois fe uniu , formando huma fó Ilha. No mefmo
dia foi a primeira vez

,
que fahiu delia muito fu-

mo
, que depois formou hum voícão de fogo.

29 Em 31 de Julho foi viílo ferver o mar em
pouca diftancia da nova Ilha , e lançar fumo

, pón-
eio-fe femelhante a azeite , com hum cheiro intole-

rável. Houviãc-fe ruidos íubterraneos , como de ti-

ros de artilharia , e na noite feguinte forão viílas

duas grandes colunas de fogo , que fubirão muito
B alto,

( c ) Cartas ediíicant. T . 2 . pag, 1 2 1 . , & fcq,
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alto

%
e fe apagarão logo. O mar fe cobriu mui-

tas vezes de huma efpecie de efcuma roxa.
30 Em 1 8 de Septembro houve outro Terremo-

to
, que aumentou o fumo , e fogo da neva Ilha

por novas bocas, de que fahião comhorrorofo el-
trondo grandes pedras incendidas. Todo o mezide
Outubro houve varias repitiçoens de grandes con-
cuííoens da terra , e horrível fogo dos volcoens. O
meíino fe repetiu todos os mezes feguintes téJanei-
ro de 1708.

31 Em 10 de Fevereiro houve outro fortiífimo
Terremoto em Santorin , e continuarão os volcoens
da nova Ilha a lançar grandes penhafeos com mui-
to fogo , e eftrondo. AíFim exiftirão os mezes futu-
ros té 1712, em que inda fe não podia chegará
mefma^ Ilha

5 pelo grande calor das agoas a elks
immediatas. Ficou com cinco para féis milhas de
circuito rodeando-a por todas as partes penhafeos
negros^calcinados huns com outros confufamente.

32 No tempo
, que foi crefeendo a nova Ilha

,

fe defminuiu muito a pequena Cammeni. Também
parte da Ilha Santorin baixou féis pés. He tradição
confiante

, que o golfo de Santorin , foi antigamen-
mente hum Continente

, que fe abateu , e cobrirão
as agoas.

-.{. 3 3 Déíe , e Rhodes são duas Ilhas
, que a tradi-

ção de antigas memorias nos refere ferem produzi-
das por elevação da terra entre as agoas. Anafe,
•Nea

, Alone , Theia , eTherefia j tiverão a mefma
origem, {d)

34 De alguns Terremotos
, que cauíarão gran-

des eílragos ha memorias
;
porém falta a certeza do

do anuo , em que acontecerão. Referirei os mais
memo-

(d) r:in. Hift. nat. L. 3. c. 87.
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imemoráveis
,
pofíoque fcm Chronologia

,
por nos

faltarem noticias do tempo , em que fuccederao.

35 Efcreve Poííldonio
)
que em Phenicia foi

fubvertida huma Cidade
,
que eílava fobre o Sidon.

Padecerão neíle tempo a Syria, e as Ilhas Cyclades

grandes damnos pelos Terremotos. Em Eubea em
outra occaííáo íe fecarão as fontes , enafceuhum
rio de matérias incendidas. Lydia , e Jonia padece-

rão antigamente grandes Terremotos
, que fubver-

terão Lugares inteiros. O lago Aphnitis chamado
antes Biítonide abforveu varias Cidades de Trácia.

Demétrio Calaciano conta grandes Terremotos
,

que fuccederao por toda a Grécia , com os quaes

iorão fubvertidas muitas Ilhas , e ficarão muitas Ci-

dades deítruidas. (e)

36 Em México , em tempo de feus antigos Reys
houve Terremotos tão violentos ,

que fazendo ar-

ruinar muitos edifícios j desfízerão também gran-

des montes, (f) Toda a Região da America , a que
chamamos índias de Hefpanha , foi fempre íujeita

a grandes movimentos da terra.

37 Hum Terremoto fubverteu algumas Cida-
des , e fez grandes eílragos emRhodes ) e outros
Lugares. (g) Na Lybia houve antigamente outro

,

quedeílruhiu 100 Cidades, (b)
38 Anaximandro por alguns íignais conheceu o

Terremoto
,
que eílava para vir em Efparta , e avi-

zou os feus moradores
)
que evitarão o fcarem de-

baxo das ruinas dos edifícios , e do monte Taigete,
que cahiu fobre parte da Cidade. Outro foi conhe-

B 2 eido

( e )
Strabo. Gcogr. L. i.

(./') Torquemada. Monarchia Indiana. T. 1.1.2. c,^,
(g ) Vaiconcelos. Jufiino Lufit. L. 30. pag. j4<?.

{ 6 ) D, AugiifUnús. De rairab. Scríotura;.
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eido antes de fueceder por Pherecides

, pela turba-
ção das agoas dos poços. ( /

)

39 Ciboto, altiííimo monte com o lugar cha-
mado Curete; Galanis, e Gamalis na Phenicia;
Sypilo , e Tantalis , duas Cidades famofas de Ly-
dia , forão abforvidas da terra pelos antigos Ter-
remotos. O ColoíTo do Sol , hurna das fete maravi-
lhas do Mundo , que fe admirava , na Ilha deRho-
des

, foideítruido por hum Terremoto. (/) O ce-
lebre Pico de huma das Ilhas Molucas , do alto

,
que de alguns dias de viagem fe via , foi íubvertido
por hum tremor de terra , ficando em feu lugar
hum lago. (m)
40 Em tempo dos Antigos Sicanios

,
primei-

ros povoadores de Siciiia , forão viílas com grande
admiração dos homens as primeiras irrupções s de
chamas do Monte Etna , aqueile Volcão mais cele-
bre

, que tem o Mundo
, que ha tantos Séculos mo-

ílra ao Univerfo o fogo
, que incerra o centro da

terra
9 cujos mayores incêndios notaremos nos Sé-

culos fucceíílvos áquella antiga idade. Não podiáo
deixar de acompanhar a eítes primeiras irrupçoens
os Terremotos, que tantas vezes tem affligido áquel-
la Ilha. (

n

)

41 Thucidedes refere
, que no tempo da guer-

ra do Peloponefo com hum Terremoto fe íubmer-
giu allhaAtalanta. (o) Reynando em Macedónia '

Lyilmacho houve 110 Helèfponto hum grande Ter-
remoto

, que fubverteu a Cidade Lyfimacliia, que
havia fido fundada pelo mefmo Rey havia 22 an-

nos.

(
/'

) Plinius. Kift. nat. L. 2. c. 75».

( / ) PJiii, Ib c. 5,1. Muníurus. Cofmogr. Univ. L. 5. v. $84. , c i?oo.(m) Knker. Mmidus íbbter. L. 2. c. 12.
>>*- **.*

( n ) Diodoras: Biblioth. íiift. L. 5.

( o ) Séneca. Jí*t. «jiReft. L, 6. c. z.
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nos. Fez grandes eílragos por outros lugares da- Annos

quella Região, (p) decim-

42 Em tempo de Tygranes , Pvey de Syria, hou- fto -

ve hum Terremoto violentiffimo , que deílruhiu

grande numero de Cidades. ParTárão de 170U ho-

mens , os que perecerão nas minas
,
que caufou. (q)

43 No anno quarto de Archilao , filho de Zeu-

xidamo , Rey dos Lacedemonios , toda aEfparta

foi arruinada por hum Terremoto ; não ficando

mais que cinco edifícios em pé. Succedeo
,
que ef-

tando muitos homens no Pórtico, paíTou pouco
antes do Terremoto numa lebre , e os que a fegui-

rão ficarão livres das ruinas , em que os mais morre-
rão, (r)

44 O primeiro Terremoto, que achamos com iSi^
Epocha certa he o quefuecedeu 1815 annos antes

do Naícimento de Chriílo. Foi tão violento
, que

fahiu o mar Atiço dos Teus limites , e inundou
grande parte da terra com muito eílrago de edifí-

cios , e gente. Dizem que deílefucceííb íe motivou
a fabula do Diluvio chamado entre os Gregos de
Deucalião. (j-)

45 Muitos Séculos fe continuarão depois deíla

Epocha , em que não vemos notado Terremoto al-

gum. A Hiíloria daquella idade he muito efeura
,

e entre a falta de outras noticias
,
que experimenta-

mos , devemos fuppor também
, que haverião mui-

tes Terremotos , de que não ficarão. memorias.

jó Quando Deos fdlou a Moyfés no monte. Si- 1493
nai, entre vários prodígios, que houve foi hum
tremer a terra. Poíloque a Vulgata o não expreíla,

muitos

( p ) Vafconccios. Juflino Lufít. L. 17. p. 23 5.

( (] } Iclem ibi. L.40.

( r ) Zahn'. MundusMirabilis. T. 2. Scrut. 4 Difq. I. c.13. §.4. n. 13.

f*5 Fí' ri »> EUfopa Pori T. I. P. J. parerg. í. i>. 7.
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M HlSTO R IA UNIFER 8ALM$ muitos o lem aífim no Texto Hebreu , e na Para-
deChri- píirafe Caldaica, e o confirmao com o Texto deDa-
fto

- vid no Píalmo 6y : Terra motaeft , etenim Cosli def-
iillaverunt àfacie Dei Sinai

r àfacie Dei Ifrael. (t)

1464 47 No íétimo Caíligo
, que o Senhor deu a Pila-

rão , que foi o das Tempeftades , houve também
Terremotos com grandes aberturas da terra, em
que cahia a gente. («)"

1044 48 Também entre os Caíligos
, que Deos ful-

minou contra os Phelifteus \ foi hum Terremoto
grande , fegundo a opinião de Caetano , e outros.
(x)

I03° 49 Referem muitos Authores huma feca fuc~
cedida em Hefpanha

, que huns extendem a vinte
e feís annos, outros limitão a vinte efeismezes.
Secarão-fe as fontes , os rios , e as arvores. Abriír
a terra grandes bocas

, que não davão paíTagem a
gente. Defpovoou-fe Hefpanha , mortos huns pe-
ia falta dos frutos da terra \ e retirados outros aos
Reynos eftranhos. Dizem

,
que fó "padeceu menos

Cantábria , Afturias
?
e Galiza. Erao muito prová-

veis os. Terremotos com tão grande feca ; mas os
Authores fó referem a grande ] e horrorofa tormen-
ta de ventos

,
que fobreveyo depois, (y ) O íilen-

cio de alguns Authores Antigos de Hefpanha , e
dos Gregos , e Latinos faz muito duvidofo eíle fuc-

ceíTo. As noticias de alguma grande fecapaifárão á
pofceridade muito encarecidas.

880 50 Neíle anno arderão os montes
, que devidem

Fran-

(t ) Salianus. Annal.Ecclef. T.i. adann. Mundi 1544.0. 384. Berruver-

Hiftor. dei Pueblo de Dioo. T. 2. 1. 6- n. 68.

( u ) Saiian. Ibi T. 2. adann. 2544.fi. 14.

{x) Salianus. Ibi. T. 3. adann. Mundi 2.964

(j/ ) Ganbay. Compendio Hiftor. T. 1.1 5. c.

T.i.P.i.c.
5- c. 1. Faria. Europ. Port.
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Fmnça de Hefpanha , aos quaes eíle inccndio deu Annos

o nome de Pyrineos, e penetrando o fogo as en-^cLi-

tranhas da terra , manáráo delles correntes de pra- fto >

ta. (a) Dizem
,
que o incidente do fogo

,
que pu-

zerao alguns Paílores aos matos , cauíara eíle in-

cêndio
\
porem como o fogo á fuperficie da terra

nno podia penetrar as minas -de prata
?
que encerra-

yao os montes , he mais provável
,
que por effeito

de algum Terremoto rompeu o fogo fubterraneo

, aquelles montes
?
e liquidou o metal

?
que encer-

ravôo , como tem obrado em outros Volcoens.

51 O Terremoto de Jerufalem
9
de que nos dá 803

noticia a Efcriptura Sagrada
y
foineíle anno , Rei-

nando Pilas. Nelle fuccedeu
,
que hum monte

, que
•ficava diante da Cidade , aonde cbamavão Erage
fe partiu , e cahiu fob-re as hortas do Rey , e fobre
a eílrada publica, (b)

52 Houve grandes Terremotos em Andaluzia
, 500

ç partes marítimas de Hefpanha. Mudámo-fe mon-
tes , e fez a terra grandes aberturas nos Pyrineos ^

defeubrindo os precioíòs metâes
,
que o incêndio

antecedente havia derretido. Seguiu-fe eíterelída-

de ., e fome em Hefpanha. ( c )

53 Neíle anno íiurn grande Terremoto feparou 477
Atalanta de Laeris , ficando Ilha , o que antes era
Continente, (y/)

54 Sendo Conluies L. Papirius , e M. Corne- 43^
Jius

\ houve frequentes Terremotos em Itália
\
que

.arruinarão muitos edifícios caufando muitas mor-
tes

&
e efpantos aos homens. ( e )

Huma
(<í) Garibay. Ibi. c. 3.

( b ) Salianus. Ánn. Eedef. T. 4. ad ann. Mundi 3250. n. 1. & feqcj.

( t
) Garibay. Ibi fupra L $.c. ç.

{d) Cedicnus apud Cluvenus. Sicil. antiq. L. I.c. 8.

{ e

)

Cufpinianus. Comm. ia Conf. pa£. 1 3 o.
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teí dT 55 Huma nova irrupção do monte Ethna, aconv
Chriftopanhada de tremores de terra, poz em conílerna-

427 ção os moradores deSicilia. (f)
399 56 Havendo precedido inundaçoens grandes

com damno grave nos gados, campos, e edifícios,
houve violentos Terremotos em todas as Cidades
maritimas do Oceano , e Mediterrâneo ; e padeceu
Sagunto huma total diíTolaçao, e outras povoá-
çoens tiverao grandes ruinas. (g )

396 S7 O Volcao do Ethna com hum grande incen-
dio^devaítou muitas povoaçoens de Sicilia

, que fi-

carão totalmente arruinadas. ( h )

245 58 Foi anno de muita feca em Hefpanha , e fá-
taliflimò pelos tremores de terra

, que padeceu. Di-
zem

\ que com eíles fe abriu , e fubmergiu no mar
huma parte da Ilha de Cadiz. ( i

)

223 59 Nefte anno houve hum grande Terremoto
em Caria , e Rhodes , que caufou muitas ruinas.
A efte atribuem alguns Authores o eítrago do Co-
loflòdoSol. (/)

2 16 60 Tornou neíle anno a fet afflicta Hefpanha
com Terremotos. A eíle fe feguirão horrorofas
tormentas

, e lamentável pefte. (m) Também che-
garão a Itália no dia da Batalha de Trafimeno, em
que Anibal venceu os Romanos ; e foi tal o rumor
das armas, e furor da Batalha, que foi infeníivel
aos Exércitos.

297 61 No Confulado de L. Cõmelius Merula , e
Q. Minutius Thermus , houve em Roma gravilli-

mos

Thucidides. L. 3. apud Cluver. fupra.

Mariana. Hift. General de Heípana. T . 1. 1. 2. c. 4.'

Orofius. Hiftor. L. 2. c. 18.

Mariana Ibi.c. 6.

Euzeb. Caífar. Chronic. p. 1 3 3.

Mariana. lbi.c. Jf. UiU. das Antiguidades de Évora. I*4-p. Uf>
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mos Terremotos , que durarão muitos dias , e cau- Ãnnos

__,
. n / \

antes

íarao grandes eitragos. ( n ) deChri-

62 Neíle anno houve huma grande erupção de íl °-

fogo no monte Ethna , acompanhada de Terremo- 19o

to. (o)

63 O meírno monte lançou neíle anno grandes 135*

torrentes de matérias incendidas , e caufou muitos

cílragos. (/>)

64 Hum grande Terremoto ? e hum horrivel 126

incêndio do Ethna , íizerão eíle anno memorável
em Sicília, (q)

65 A Cidade de Catania padeceu a primeira 122

vez neíle anno huma grande diííblaçáo por hum in-

cêndio do monte Ethna , cujos eílragos experimen-

tou depois em outras erupçoens do mefmo monte,

O Senado Romano ahfolveu os moradores daquella

Cidade dos tributos
?
que lhe pagavão por tempo

de dez annos.
( r )

66 Por eíles annos fuecedeu na Coílas de Por- 60

tugal , e Galiza , hum Terremoto horrivel , que ar-

ruinou muitos edifícios , e lugares inteiros. O mar
excedendo os feus ordinários limites cobriu muitas
terras , defcobrindo também outras o retiro das

fuás agoas. A gente fe retirou a habitar nos cam-
pos , e montanhas* (v/r)

6y Hum grande incêndio do Vefuvio , e Terre-44
moto precedeu á morte deJúlio Cefar. (

t )

68 Neíle anno forão deflruidas varias Cidades 1 6

C de

(n) Cufpinianus. Ibi. íuprapag, 2jó.'

(o) Julius Obfequens. In prodigiis,

(p) Orofms. Ib. L. 5. c.6,

( <j )
Idem. Ibi. c. lo.

(r) Idem. Ibi. L. Io. c. Ij.

(j )
Faria. Eur. Portug. T. I. P. 2. c. Io. n. Ij 4

( t

)

Çluverius. Sicília: AntiqMt, L. I. c- 8.
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de Chipre por hum horrorofo Terremoto."(u)"

69 Fez memorável efte anno na Ilha de Coo
outro Terremoto

, que deílruhiu a mayor parte dos
feus edifícios.

( x )

70 No anno vigeííimo do Nafchnento deChrif-
to N. Senhor , houve hum violentiffimo Terremo-
to em Afia , o mais notável

\ que viu o Mundo té
aquelle tempo , como refere Tácito. Deixou arra>-

zadas treze grandes Cidades ', Ephefo, Magnefia,
Sardo

\ Moílhene , Egea , Hierccefaria , Philadel^
phia

, Tmolo , Temno , Cyma 3 Myrrhena \ Apolli-
nia, eHircania. Nicephoro, diz, queforãoqua-
torze as Cidades arruinadas. Abriu-íe a terra em
muitas partes , levantárão-fe montes em campos ra-
zos , e viráo-fe chammas

, que fahiáo da terra. O
Emperador Tibério mandou deftribuir confidera-
veis fommas

\
para reedificar os edifícios , e reparar

as perdas daquelles Povos. A fua piedade izentou
aquellas Cidades de tributos por tempo de cinco
annos. Deíla acção de Tibério exifte huma Meda-
lha com o letreiro : Civitatibus Afia refiitutis

)
pof

haver reílituido ao feu explendor antigo aquellas
famolas Cidades, (y)

7-1 Em 14 de Agofto , houve hum tão grande
Terremoto najudéa, que matou mais de 3oU pef-
foas, Todos

\ que fe achavão em Campanha com o
Rey Heródes contra os Árabes , não padecerão dam-i
no algum. ( z )

72 O Terremoto fuecedido namortedeChrif-
to , foi o mayor

, que tem experimentado o Mun-
do. Foi fentido em todo o Globo terráqueo. Ain-

da
!: ( u ) Eufeb. Cefarienf. Chronic. pag. i^o. ( èc ) lá. Ib. p. içr.

(j ) Tacitus. Annal. L.2. c. 15. Nicephor. Hift. Ecclef. L. "1. c 17.
Tratado da eonierv. da faude dos Povos. Coriíid. fobreos ferrem. -0.264.

'i
(n) Jofephus. De belJo Judaico. U I. c. Í4.
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da que Oroíio , feguindo a Plinio L. 2. cap. 84.
pertende

,
que folie nefte a deítruiçáo referida das

Cidades de Afia \ Tácito , eDion póem aquella fa-

talidade no Confulado de Celio Rufo \ e Pomponio
Flacco

,
que foi no anno 20 de Chriíto , fegundo

Euíebio no feu Chronicon. Neíle violentiííimo

Terremoto diz Santo Aguítinho
,
que forão fubver-

•tidas onze Cidades em Thracia. Também dizem fe

abrirão o monte Alvernia na Tofcana , e o Promon-
tório de Gaeta em Nápoles, (a)

73 He muito provável, que no mefmo Terre-
moto fe precipitou no mar huma parte da Cidade
Tyndarida. Deita fatalidade efcreve Plinio , atri-

buindc-a fó ás agoas
, que tinhão cavado o monte

,

em qie eftava fundada, (b) Layniundo , diz que
foi muito formidável em Portugal

;
porque fe mof-

travao rochas abertas defde aquelle tempo. ( c
)

74 Seguiu-fe em Roma a hum Eclipfe do Sol 60
Lum grande Terremoto

, que poz aquelle numero-
íò povo em grande confternação. {d)
75 Neíle anno fuccedeu \ o que deftruhiu as Ci- 62

çlsdes Hierapolis , ColloíTa , e Laodicea. Efta ul-
tima ficou totalmente arruinada

\
porém foi reílau-

rada com ^brevidade pela riqueza de feus morado-
res. Strabão, diz, que eíla Cidade era muito fugeita
a Terremotos. Zaíin póem eíle no anno de 66 5 mas
conforme Tácito foi no quarto Confulado de Ne-
ro , e de Cornelio Coifo. ( e )

76 Com hum grande Terremoto forão fubver- ^9C 2 tidas

(A) Baron. Annal. Ecclcf. T. i.adar. 34.5. i 2 ?< Eufeb. Gefar. Ghron.
P :! 8'-5Ç-

(O
(d)

(O

Caetanus. Ifagoge ad Hiflor. SicuJ.ç. I
5 .

Brito. Monarch. Luíit. P. 2. 1. 5. c.' 3 .

Eufeb. C;efar. Chron.p. 159.
Baron. Ibi. fupr. ad arm. 62,$. 1.



m> HISTORIA UNIVERSAL
lidas três Cidades em Chipre. Junto a Roma no
Campo Marrucino em terras de Vetio Marcelo fuc-

cedeu mudar-fe hum olival , havendo huma eftrada

publica de premeyo. Cafo maravilhofo , mas não
único ! A eíle fe íèguiu huma peite em toda Itália

,

tão grande
,
que fó em Roma chegou a confumir

mais de dez mil homens por dia. (/')

$i 77 Havia precedido huma grande feca
, quan-

do no primeiro de Novembro ásfete horas da ma-
nhãa experimentou Sicilia , e o Reyno de Nápoles
hum grande Terremoto. Parecia

,
que fervia a ter-

ra, e febaxavao os montes. Ouvia-fe hum eílron-

do fubterraneo , como trovão \ e afigurava fe
,
que

as entranhas da terra fecpmbatiao. Logo ferveu o
mar com grande eílrondo. Depois fahirão do Vefu-
vio grandes pedras , e tanto fumo , e fogo

,
que fe

efcureceu o ar , e fe ocultou o Sol. Feito o dia noi-

te, imaginavão todes, que ou o Mundo fe redu-

zia ao primeiro chãos , ou fe confumia em fogo.

78 As Cidades de Herculano , e Pompeo fe fun-

dirão inteiramente com os íeus habitantes
, que et

tavão divertindo-fe em hunsjogos públicos, A co-

pia de cinzas foi tal, que cobriu mar , e terra em
tanta diílancia

,
que fe efcureceu Roma , e chega-

rão a Africa , a Syria , e a Egypto. Eílas cinzas pro-

duzirão depois huma grande peíle. (g)
icó 79 Hum grande Terremoto arruinou em Afia

quatro Cidades , Elea , Myrrhina , Pytana , e Cima.
Também padecerão muito algumas Cidades de Gré-
cia, {h)

ih 80 Neíle anuo deíhuhiu hum Terremoto três

Cidades

(y) Plin. Hiftor. Natur. L.2. c.83. Baron. Ib. ad ann. í£ S- 2 7-

( g ) Baron. Ib. ad ann. 81. §. 3. 4.

(//} Eufcb- C&far. Chrónic. p. \C6.
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Cidades de Galacia. Caufou muitas mortes, e gran-

des minas. ( i )

81 O Terremoto
,
que houve neíle armo foi 117

fentido em quaíl todo o Orbe terráqueo. Foi pre-

cedido de ventos grandes , e rayos. I orao mayores

es feus eílragos em algumas Cidades de Afia. An-

tiochia padeceu os mayores impulfos
,
porque ficou

toda demolida. A gente nas ruas com o grande mo- -

-vimento da terra topava hurna com a outra, efe

maltratava. Com as mayores concuíFoens cahião os

ediflcirs , e íaltava a terra aonde não havia cafas.

Ouvk-íè ao meímo tempo hum efirondo formidá-

vel. O pó eratanto^ que fuíFocava as creaturas.^ As
-arvores íe arrancavao enteiras com as fuás raízes.

I :!tádo muitos rios, e naícerao novas fontes. Cac

iiiíHO o monte Caffio , e outros vezinhos da mefma
Cidade. O mar crefceu com enchentes nunca viílas,

e formou novos eílragos á terra , e aos viventes.

Eírava nefta Cidade oImperador Trajano
,
que ef-

capou com grande perigo. Efte foi hum dos mais

horrorofos Terremotos ,
que tem havido. (/)

82 Imperando Adriano padecerão hum grande I2 i

Terremoto Nicomedia , e Nicea , Cidades cia Afia.

Ficarão muito deíiruidos. os feus edifícios, O Im-

perador as fez reílaurar pela defpeza do Erário pu-

blico. '(///)

83 Nicopolis , e Cefaria ficarão arruinadas com 1 20

hum grande Terremoto. Fez muitos eílragos em
• 1 ^

vidas

Mf

e fazendas. ( n )

Houve neífe anuo grandes tremores de ter- 143
ra ,

( i
)

Idem. Ibí.

( / )
Earonius. Ibi. adarm. II7. §. 2. 5.

{m) Zahn. lb. fupr. Eufeb. Cefarienfe Chron, p. 16$.

{n ) Zabn. Ibi. fupra.



,:
-1

;<U':

:

hi BISTORU UNIVERSAL
ra, que deítruirão muitas Cidades , ePovoaçoens^
( o )

154 85* Imperando Antonino Pio } forão arruinados
vários lugares dosRhodios, e algumas Cidades da
Afia. O meímo Imperador as mandou reílabelecer.

(P)
169 86 Houve hum tremor de terra em quaíi todo

o Orbe i mas fem damno grave, (q)
177" 87 Bafiléa padeceu nove vezes Terremoto em

efpaço de novemezes. Nos Séculos leguintes vere-
mos os eíFeitos de outros majores neíla Cidade, (r)

193 88 Houve em Roma hum Terremoto , a oue >
feguiu hum incêndio., que durou muitos dks , è
coníumiu a mayor parte da Cidade. Nelle íe redu-
ziu a cinzas o Templo da Paz com as muitas rique-
zas, que nelle havia. Eíle fogo pareceu , que havia
Tahido da terra , ou que foi cominunicado de al-

gum rayo. ( J*

)

228 89 Dominava o Império Romano Alexandre
,

quando fe arruinarão algumas Cidades no Oriente
com hum Terremoto , as quaes o mefmo Imperador
fez reílaurar.

(
t

)

237 ^ 9o Nas mefmas Regioens do Oriente fe repeti-
rão nelle anno os tremores de terra coin eílrago de
muitas Cidades. ( u )

243 91 Imperando Gordiano , houve hum tao gran-
de Terremoto., que abrindo-fe a terra em alguas par-
tes perecerão Cidades inteiras com os feus morado-
res, (x) Ha-

Zahri. Ibi.

Jul. Cipitol. in Anton. apud Baron, ad ann. í 54. 5. 4.
Raynald. in Chiou.
Zahn. íb. iupra.

Herodian. L. 1. apud Earon.ad ann. 153. §. r.

Lampridius & Akxand. apud Baron. ann. 228.$. t.

Baron. Ibi. ad ann. 237.5.1?.

Capitólio. In Gb-rdian. apud Baron. ad ann, 343. §: t.
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92 Havendo precedido Terremoto, em 5 de 251

Fevereiro lançou o Ethna hum rio de fogo com
grande eítrondo

, que diíTolvia as pedras como ce-

ra- (j

)

93 Neíte anno forao muito grandes osTerre-260
motos. Em Aíia íe arruinarão muitas Cidades. De
algumas aberturas da terra iahiu tanta copia de agoa
falgada

, que chegou a formar lagos ( z )

94 O Terremoto deite anno foi hum dos inayo- 263
res

, que tem experimentado o Mundo. Começou
na Afia , e extendeu-fe por 'toda. a Coita do mar Me-
diterrâneo $ communicando-fe a toda a Europa

3
e

Africa , onde occaílonou grandes eítragos. Defap-
parecerão muitas Cidades , fubvertidas nas abertu-
ras da terra, e apparecêrao lagoas de agoas íalga-

das. Houve por muitos dias huma efcuridão conti-
nuada eom horrorofos trovoens fubterraneos. O
mar fahindo dos feus antigos limites ocupou mui-
tas Cidades. Seguiu-fe huma tão grande peite

, que
«m Roma houve dia

, que morrerão cinco mil pefi-

íbas. ( a )

95 Houve hum Terremoto em Neocefaria
, que 266

deítruhiu a mayor parte daquella Cidade ficando il-

lefa a Igreja , em que fe achava o Corpo de S. Gre-
gório Niceno. (b)
96 Padeceu a Syria hum Terremoto grande

, 300
que maltratou muita gente , e fez grandes eítragos
nos edifícios. ( c )

97 Neíte anno houve huma grande erupção do q ^
Vefu-

(«)
(-)
U)
(O

Cluver Antiquit. Sicil. L. i, c. 8.

Zahn. Ibi. fupra.

Confider. fohre osTertem. fupra pag. 265.
Baronius. Ibi.adann. 265.$. 1$.
Eufeb. in Chronic.
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Veíuvio , a que padeceu tremores de terra. .( d)

306 98 Em Ty ro , e Sidon ú hum grande Terremoto

deítruhiu muitos edifícios
?
e fepuítou nelles grande

numero de peííbas. (e)

200 99 A 22 de Fevereiro antes de amanhecer , hou-

ve hum eípantofo Terremoto em Portugal , e em
toda a Europa, (f)

319 100 NeAe anno depois de hum grande Terre-

moto l
houve huma pefte em Roma , que durou

três annos. (g)
325 iói Padeceu Itália hum tio violento

,
que dei1

truhiu em Campania doze grandes lugares. ( h )

340 102 Houve hum horrível Terremoto no Orien-

te ,
que fubverteu algumas Cidades , e poílrou os

"edifícios de muitas. Antiochia tremeu por eípa-

go de hum anno. Foi fubvertida huma grande parte

aeRhodes. (/')

343 103 Neocefaria foi quaíl toda fubvertida por

çaufa de hum grande Terremoto. ( /)

348 io4 Nefte anno tremeu Roma três dias , e fica-

rão deftruidas doze Cidades da Campania. ( m)

3 co S°S ^um g^nde Terremoto deftruhiu a Cida-

de de Beryto na Syria. ( n )

3<-g 106 Aos 24 de Agofto houve hum formidável

Terremoto em Macedónia , Ponto , e outras Cida-

des da Aíia. Em Nicomedia começou o ar acobrir-

fe de névoas negras , que privavão a viíta do Sol

,

pare-

M'~:.

( d
)

Maiolus. DiesCanicul. 16.

( e )
Eufeb. Cíefarienf. p. 183.

( / )
S. Maria. Ann. Hirtor. T. I. dia 22 de Fevcr. n. 2.'

( S )
Zahn. Ibi. iupra.

( h
)

Sigomus. De Occident. Imper; L. $.adann. 32$;

( / ) Orofius. Ibi. iupra L. 7- c 29.

( /
)

Sigonius. Ibi. 1. j.ad ann. 343.

( m
)

Sigon. Ibi. ad ann. 348.

( Q )
JíierQrj. ÇhrQaic.adann. }j©.
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parecendo alta noite. Ventava furiofamente , e ou-
viâo-fe eílrondos fubterraneos horroroíbs

,
que ate-

morizaváo os ânimos. Pouco depois começarão as

concuçoens da terra com tanta vehemencia
, que

huma parte da meíma Cidade fe íubverteu nos abyí-

mos. Apparecerao montes
,
que fahirão da terra.

As cham?s
, que lançou a meíma terra confumirão

muitas peilbas. Cento e cincoenta Cidades padece-
rão com eíle grande Terremoto. O Imperador Ju-
liano Apoílata paliando por eíta Cidade no anno
362. mio pôde conter as lagrimas , vendo a deílrui-

çao total de huma das mais florentes Cidades do
Mundo, (o)

107 Em 29 de Novembro padeceu Nicomedia 362
novo ílagello de outro Terremoto

, que lançou por
terra, o que o antecedente não havia deítruido. Eíle
fez também eítragos em Nicea. ( p )

108 Querendo os Hebreos levantar o Templo 363
de Jerufalem com premifsão do ImperadorJuliano
Apoílata , houve hum Terremoto

, que deílruiu
o Pórtico

5 matando todos os Judeos , que nelle eí-

tavão. Revolveu inteiramente aspedras dos alicer-
ces

,
para completar a verdade do Texto

, que diz,
que não ficaria daquelle Templo pedra fobre pe-
dra, (q)

109 Em 20 de Septembro ao romper do dia
, 365

houve o mayor Terremoto
, que padeceu o Mundo,

depois do que fuccedeu na morte de Chríílo. Tre-
meu todo o Orbe Terráqueo com damno de muitas
Cidades, e dos íeus edifícios, e moradores. Em
Alexandria foi mayor o eítrago, Sahiu o mar do

D feu

( ) Sigonius. Ib. ad ann.
3 çS. Coníld. fobre o Terrenx p. 26».

( P ) Baron. T. 4. ad ãrfn. 362.$. 3 14.

( Ç) Baron. Ib. T.4. adann. 363.5. 16. Si. ijl
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feu leito , e cobriu muitas povoaçoens , depois
de terem viílo as cavernas marítimas os rayos do
Sol. Ficarão muitas embarcaçoens em íeco eftando
no alto mar : outras forão levadas por cima dos edi-

fícios. Quando fe recolherão as agoas ficarão mui-
tos peixes \ e monílros marinhos na terra.

no Os moradores de Alexandria celebravno
no mefmo dia de cada anno huma feria , em que fa-

zião preces a Deos > e accendião muitas luminárias y

para que o mefmo Senhor os livraííe de outra feme-
lhante calamidade. ( r )

368 in Aos 1 1 de Outubro , houve hum Terremo-
to em Bethinia, que deílruiu novamente Nicea.
Pouco depois deílruiu outro grande parte de Gar-
ma, Cidade de Helefponto. Subvertera- fe Ilhas in-

teiras
j e foi fentido em todo o Orbe. Parece

, que
eftes grandes Terremotos indicavao, oquehavião
padecer as Igrejas do Oriente.

( s

)

372 112 Em 17 de Outubro com hum grande Terre-
moto foi ílibvertida Nicea. Eíla antiga Cidade pa-

deceu tantos
,
que ultimamente neíle pereceu intei-

ramente. Çt)

382 113 Neííe anno houve hum Terremoto por qua-
íi todo o Orbe , no qual padecerão muito as terras

marítimas de Portugal. Subverterão-fe Ilhas, de que
ainda ao piefente apparecem algumas eminências
defronte do Cabo de S. Vicente. Laymundo L. 6.

( iegundo Brito ) fe conforma muito , com o que re-

fere Euíropio. Talvez , que foífe neíia occaílão
\

que defappareceu a Ilha Érythria
,
que eíleve ná

Coila de Lufitania 5 iegundo Mela L. 3. c.i. , e ou-
tros

(
u

) Hou-

( r ) Ammian. Mareei. L. 2<5.Baron. Ib. axian. 5Ó5.S 30. ip.

( s
) Sigomus. Ib.ibpr. L. 7. Barpa. T". 4: axfann. jíú

?>':$.
'.&

( t ) Zahn. Ib. iltpra.

( te
)

Brito. Moiíarçh. Luf. P. 2. 1. 5. c. 26.
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1 14 Kouve hum Terremoto muito violento na 394

Paleíiina, e outras Regioens
,
que cauíbu grsndes

eftragos.
( x )

1 1 £ Ameaçou Deos a Conftantinopla com fogo 3 96
Celefte , revelando a hum Servo feu , o dia em que
havia confumir aquella Cidade. Efte o diíTe ao Bif-

po j o qual pregou ao povo
,
que aterrado fez muitas

penitencias. No dia aííignalado foi fentido hum
tremor de terra , e vifta huma Nuvem de fogo fobre

a Cidade; mas tudo fe desfez fem damno algum. (y )

116 Havendo o Imperador Arcádio feito def-4°3
terrar a S. João Chiiíbftomo , Bifpo de Conf-
tantinopla , tremeu efta Cidade , arruinando-fe par-

te da Camera do Imperador. Efte atemorifado
mandou logo reftituir o Santo á Cidade. ( z )

117 No Território de Utica houve hum, que 410
fazia bramar a terra , como hum Touro , cujo rui-

do dizem
,
que durara fete annos. ( a )

118 Imperando Theodoílo Segundo , tremeu 412
quaíl todo o Mundo. ( b )

119 Nefte anno houve em Conftantinopla hum 417
grande Terremoto, (c)

120 A 19 de Julho houve em toda a Paleíiina 419
hum Terremoto formidável

, que diífolou muitas
Cidades, e Villas daquel la Provinda, (d)

121 Tremeu Roma tão fortemente, quecahi-44^
rão muitas cafas , e edifícios públicos, (e)

122 Nefte anno houve hum dosmayoresTer-446
D 2 remo-

( x ) Baronius. Ib. ad ann. 394. §. 22. . & 23.

( J/ ) Baronius. Ib. T. 5. ad znn.
3
c>6. §. 4. & f.

( z
)

Theodor. Hiftor. L. $,c. 24.

( a
)

De el Barco. Carta íbbrc el Tcrreai. n.33. Difcuríbs Mcrcur. n.14.
( b

) Zahn. Ib. fupra.

( c ) Chron. Pafchalé in Hiftor. Bizant. T. 2. p. 247.
( d

) LaFuente. Diar. Hiftor. P. 7.P.248.
(c) Baronius. Ib. £ <í. ad ann. 442. §. 1.
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remotos

, que tem padecido o Mundo. Participou
do feu horror quaíi todo o Orbe Terreftre. Fez ma-
yores impreflbens, e eítragos em Conftantinopla

,
Alexandria

, Bethinia , Antiochia , Helefponto ;

Phrygia
, grande parte do Oriente, e em muitas

terras Occidentaes. Abriu-fe a terra em muitas par-
tes. Subvertêráo-íe lugares inteiros. Defapparece-
rao no mar muitas Ilhas. Crefceu em partes a terra
levantando-íe em montes. Nafceráo novas fontes

;

fecárão-fe as antigas. No mar balancearão tanto as
agoas

, que muitos Navios íè aflentárão no fundo
citando em mar alto. Os peixes faltavio delle co-
mo lançados de huma funda. Durou íeis mezes tre-
mendo fempre a terra. A fome , e o peftifero fedor
do ar, matou muitos milhares de homens.

123 Em Conílantinopla derribou os feus mu-
ros

, e cincoenta e fete Torres
, que fe liaviao edifi-*

cado de novo. Neíta Cidade na força do Terremo-
to foi levado pelos ares hum Menino , o qual vol-
tando a cahir na terra, diíTe ao Imperador Theo-
dofio , e ao Bifpo Procio

, que tinha ouvido humas
vozes de Anjos, que repetido íèmpre : Sanãus
Deus

, SariBusfortis , Sanâíus& t?nmortalismife~
rere mflri ; o que dito efpirou. O Bifpo mandou
fe cantaílem aquellas palavras , o que executado
ceifou o Terremoto. O Imperador ordenou fe can-
taílem em todo o Império , e a Igreja admittiu eíte
Hymno na reza de todos os dias. O Meneíogio Gre-
go o traz no dia 24 de Septembro. Conftantinopla
foi reítaurada pelo meíino Imperador

,
governando

a mefma Cidade Cyro. (/)
454 I24 Aos 10 de Julho , houve hum grande Ter-

remoto,

(/) NLe; hoíus, l. 14. c. 4$, SWMjiÚI* li, V. 6. ad jm. 4
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remoto, que deítruiu a Cidade de Sabaria. (g)

125 Em 14 de Septembro , ás quatro horas da 458
noite , foi horroroíb o Terremoto, que padeceu An-
tiochia , o qual fez grandes eítragos neíta Cidade.
Chegarão também feus effeitos a Thracia \ ajonia

,

e ás Ilhas Cyclades. Precedeu a eíle apparecerem
alguns dos moradores de Antiochia loucos , com
ferocidade de brutos. Ifaac Sacerdote da mefma Ci-
dade J efcreveu deíle Terremoto em Verfo Elegía-
co

\ como havia feito Efrem do de Nicomedia. (h)

1 26 Depois de haver-fe confumido em fogos in- 47 1

teriores lançou o Vefuvio tantas cinzas
,
que cobri-

rão toda Europa { e chegarão a Conflantinopla.
Deíle anno em diante fe celebrava na mefma Cida-
de a memoria daquella fatalidade em 6 de Novem-
bro cem rogativas a Deos. Em 472 renovou as íiias

chamas com hum efpantofo incêndio. O mefmd
fuecedeu em 473. Sempre eftes fogos são acompa-
nhados de tremores de terra. ( i )

127 Neíle anno em 25 de Septembro houve 377
hum Terremoto

,
que deítruiu amayor parte dos

edifícios de Conflantinopla. ( /

)

128 Em toda a Alemanha íe fentirão neíle an- 480
no tremores de terra por efpaço de hum mez. (m)

129 Tremeu fortemente toda a Região do Pon- 499
to

5
e a Cidade Neocefaria ficou quaíi arrazada ,'

com morte de grande numero de feus habitantes, (n)

130 Nefte anno houve outro grande incêndio r I2,

no Vefuvio com tremores de terra, ( )

Com
( g )

Sigonius. De Imper. Occid. L. 14.

( h
)

Evagnus. L. 2. c. 12. Baron. Ib. adnnn. 4^8. Ç 27.
í / ) Nieremberg Obras. T. 3. Vale. §. 3.m . i95 .

{ 1
)

isaronms. Ib. adann. 477.$. 14.

{ m ) Eutropius. L. lo. Zahn. Ib. íupra.

{ h ) Baroniuo. Ib. ãdaíjft. j.^.$, 13.

| o
) Nieremberg.- Ib. fupxx-
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518 131 Coni hum Terremoto ficarão deítruidos em

Dardania 24 Caftellos , dos quaes dous foráo íul>
vertidos inteiramente. Em outro vomitou a terra
huma fervida chuva, (p)

5*5 . 132 Havendo precedido vários , e ameudados
incêndios, como anúncios de mayor fatalidade, em
huma fexta feira 28 de Mayo ao meyo dia

%
padeceu

Aiitiocliia hum violentiífimo Terremoto
,
que pof-

trou muitos edifícios , a que fe feguiu hum incên-
dio

9 que confumiu a mayor parte da Cidade. Logo
que o Imperador Juílino foube deita deftruição

,

defpiu a purpura , veítiu-fe de faço , e viveiweti-
rado até das Feftividades da Igreja por muito tem-
po. Deu logo com muita liberalidade as Providen-
cias neceíTari as para acudir ásmiferias dos morado-.
res daquella Cidade. Foi fama

,
que morrerão per-

to de 300U peíToas neíte Terremoto.
133 O mefmo deílruiu Corintho , Epidauro , e

Anazarbo
, Cidade da menor Cilicia, que já havia

outras vezes experimentado a mefma infelicidade,
cujas Cidades mandou reílabelecer o mefmo Impe-
rador com grandes defpezas do feu Erário.

1 34 No mefmo tempo foi deítruida EdeíTa pe-
las agoas do rio Scyrto. Também a reedificou o Im-
perador Juílino , pondo aeíla, e Anazarbo o no-
me de Juílinopolis. Efte caítigo foi revelado fete
dias antes ao Cenobiarcha. Theodofio

, que man-
dou aos feus Eremitas oraíTem

;
porque tinha viílo

a ira de Deos
,
que fe movia contra o Oriente, (q)

528 135 Dons annos emey o depois tornou Antio-
chia a fer diflbkda por outro Terremoto. Nelíe
Louve huma revelação de Deos

, que fe efereveífem

nas

( p ) Procopius. Bebeílo Perfico. L. 2. c.14. Bar. Ib. adann. 518. % 14.

( f) Baronius. Ib. T. 7. adann. 525. $. 13. &íeq.
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nas praças eftas palavras : Chrifimn mbijcitmftate \

o que feito ceifou o Terremoto. Foi reílabelecida

aquella Cidade, pelo Imperador Juftiniano
\
que

lhe poz o nome de Theopolis. (r)
136 Houve nefte anno huma nova erupção do 537

monte Vefuvio com tremores de terra. ( s)

137 O Terremoto, que houve nefte anno foi 542
quafi univerfal. Seguiu-fe huma grande fome pela

efterelidade dos frutos , que caufou. (t)

138 Houve hum Terremoto em Conftantino- 552
pia

, que durou quarenta dias , tremendo a terra

ccí-.tinuamente. Os moradores d aquella Cidade
cantavao todos os annos no campo Ladainhas em
Temeih ante dia , em memoria da deftruição , de que
efcaparão. Extendeu-fe a outras Cidades do Orien-

te.
( u )

139 A 9 deJulho houve outro na Syria , e Ará-
bia

, que deftruhiu muitas Cidades, eVillascom
morte de muitas peífoas. ( x )

140 Em Julho defte anno fez outro Terremoto 5^6
noves eílragos em Conílantinopla (y )

141 Nefte anno padeceu a meíma Cidade ou- $$y
tro niayor Terremoto á meya noite de hum Sabba-
do 6 de Outubro. ArruiliaraVie as cafas , e edifí-

cios grandes com tal movimento, que hiío as pe-

dras parar muito longe , como lançadas de alguma
funda. Durou dez dias. Foi acompanhado de gran-

de nevoeiro , tempeftade de ventos \ e trovoada. O
mar entrou pela terra dentro três mil pálios. No an-

no

('• )

( f )

( t
)

( «)
( *1
U )

Evagrius. L. 4. c. 6. Baron. Ib. ad ann. $2%.$, 22. , &feq.
Nieremberg. ib. fupr.i.

Paulus Diaconus. L.16. Be geft. Longob. Zaha. ib. íupra.

Baron. ib. adarm. 553. §. 252.

La Fucnte. Diar. Hiftor. P. 7. p. 16$.

.

Sigonius. Ib. L. 20.
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no íeguinte houve peite na meíina Cidade. Moi*
rião os homens de repente , ou em cinco dias. Du-
rou quatro inezes. O ImperadorJuítiniano fez caf-
tigar grande numero de impudicos por entender fe-
rem a caufa de tal calamidade $ e fez Leys jiiítiíli-

mas
, íbbre a reforma das vidas. Mandou depois

reformar a Cidade , e conítruir o famofo Templo
de Santa Sophia. (z)

56i 142 Houve neíte anno hum Terremoto horro-
roío peia fua extenção , e eítragos

, que caufou.
Abrangeu toda a Grécia , Beócia , Achaia \ e outras
Regioens da Europa. Padecerão huma grande dif-
folação Antiochia , Seleucia , Anazarbo , Ibora ,
Amofea , Polyboto , Philomeda , Lychnido , e Co-
rintho. Perecerão muitos milhares de homens. A-
briu-fe a terra em muitas partes abforvendo grandes
porçoens delia, e tornando-fe a unir; porém nu-
mas das fuás mayores aberturas exiítiu muito tem-
po com grande horror dos homens

, que fe vião
precizados a rodearem muito caminho para paífa-
rem naquelle citio. O mar na boca

, que faz entre
Thefalia , e Beócia entrou pela terra dentro âcí-
truindo^ muitas Povoaçoens, Houve depois huma
peite tão violenta

, que levou mais de metade da
gente daquellas Regioens. (a)

612 143 Foi memorável neíte anno hum Terremo-
to

, que durou trinta dias. Havia apparecido antes
hum Phenomeno em oCeo com figura de efpada.
Foi feguido de huma pefce muito violenta, (b)

61$ 144 Em Itália houve frequentes abalos da ter-
ra > a que fe feguio huma grande epedemia. (c)

Foi
( x

)
Earonius. Ib. ad ann. 557. $. 1., & fcq.

( a
) Procopius. Ee btllo Gothor. L. 4. c. 25. Idem. Hift. Arcan. c.iS,

( 1 ) Raynaidiis in Chron. Hift. des Revol. dd' Orbe terr. p. 253.
( e

)
Haronius. Ib. T. & adann. 015. $. 8.
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145* Foi muito grande o Terremoto

,
que liou- 669

ye em Sicilia , o qual deílruhiu a Cidade de Cata-
nia. Cahiu a Igreja da Sé , e morreu nella o Bifpo,

o Clero , e o Povo. O meímo Terremoto produziu
hum grande incêndio do Ethna (V)

146 Neíle anno houve hum grande incêndio 68$
no Vefuvio , a que fempre acompanha tremores
de terra. ( e )

147 Entre as Ilhas Theraíla, eThera, houve
huma táo grande erupção de fogo , e pedra pomes

,

que fahiu do mar, que elevou tanta quantidade de
matérias calcinadas

, que formou huma Ilha a qual
exiítiu depois, (f)

148 Em 26 de Outubro em huma quarta feira 740
ás oito horas da manhaa tremeu a terra táo forte-

mente em Conítantinopla
, que quaíi todas as Igre-

jas , e a mayor parte dos edifícios cahirão por ter-

ra
? deixando fepultadas nas fuás ruinas grande nu-

mero de creaturas. Extendeu-fe a Nicea , Preneto ,

Nicomedia , e outras muitas terras do Oriente
, que

padecerão grandes eílragos. Durarão hum anno os
abalos da terra, (g)

149 Houve hum Terremoto tão grande
, que fe 742

unirão alguns montes de Sabá , e fe fubvertêrão al-

guns Caílellos. Padeceu todo o Egypto , e fuás vezi-
nhanças. ( h )

150 Havendo precedido por efpaço de dous 746
mezes ver-fe o Sol cuberto de huma eípeíTa nuvem

,

que lheempedia communicar a fua luz ao Mundo
,

houve hum grande Terremoto na Paleílina
?
e Sy-

E ria,

( d ) Sigonius. De Rcgno Italie. L. 2,

( e ) Nieremberg. Ib. íupra.

(J~) Baronius. Ib ad ann. 726. §. 9.

( g ) Idem Ib T. p ad ann. 740. §. 16. , & 17,

( h
)

Id. Ib. ad ann. 742. $.2.
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ria ,

que deítruhiu muitas Igrejas , Moíteiros , e edi-

fícios com morte de muitas mil peíToas. Houve no
mefmo anno huma horrivel peite

,
que teve feu

principio em Sicília , e Calábria , e lè extendeu a

Conftantinopla , tão violenta
, que a deixou defer-

ta. Nicephoro , diz
, que íe fubvertêrão muitas Ci-

dades na Syria , e Paleílina , e que outras mudarão
de lugar em diílancia de féis milhas fem damno de
feus moradores.

( i )

749 I 5 I Houve na Syria hum formidável Terremo-
to , com o qual fe mudarão Cidades inteiras dos
montes para os valles com morte da mayor parte dos
feus moradores. Em Mefopotania fe abriu a terra

mais de duas milhas , e íaliiu delia outra terra mui-
to alva , da qual dizem

, que fahira hum animal
com figura de mula

?
e voz humana. ( /

)

756 152 Em 15 de Março foi a Syria, e Paleílina

delfoladas novamente por outro Terremoto. (m )

778 í-53 Neíle anno foi viíla huma coroa no Sol , a

cujo Phenomeno fe feguiu hum grande Terremoto.

goi i54 Em ° ultimo de Abril em Alemanha, e Itá-

lia houve grandes Terremotos , que deítruirão mui-
tos Templos

? e edifícios. O Papa Leão III. fez va-

rias prociíToens invocando os Santos
3
do que fe

fuppóem tivera origem o ufo das Ladainhas da
Aflirmpção. Seguiu-fe em Alemanha huma peíle

,

que devaílou muitas Provincias. ( o )

S15 155 Houve hum grande Terremoto em Thra-
cia,

(/ ) Zonaras Annal. L. 15. [in Hifíor. Eizant. T. 4. Baronius. Ib. ad
anil. 746. §. 1.

( / ) Baronius. íb. T, 5. ad atiri. 7451. $. I; , & feq.

( m ) Idem íb.adann. 7j6.§. 15.
""( n ) Zahn. Ib.iupra

( o ) Carnllo. Annal: dei Mundo. L. 3. adan. Sol. Sigon. 4cRegno íta-
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cia , que fez grandes eílragos. Tremeu a terra quin-
ze dias contínuos, (p)

156 Neíle anno houve grandes Terremotos , 820

que forno atribuidos á períiguição do Imperador
Leão Arménio contra os Catholicos. (q)

157 Hum grande Terremoto fe extendeu a mui- 829
tas Regioens , fazendo em todas grandes eílragos.

Seguiu-fe a efte hum vento, que fez muitos damnos.
Em Aquifgran foi muito violento. Em Sicilia fez
abrir ao Ethna novas bocas , de forte

,
que por qua-

tro eíleve muitos dias lançando rios de matérias in-

cendidas , com medonhos eílrondos
,
que cauíárão

huma grande deíTolação nos campos vezinhos. ( r )

158 Tremeu Roma violentamente , e outros B47
lugares de Itália. Padeceu muito o Bifpado de Be-
navento , cujo Bifpo com muitas peíToas perecerão
nas minas de Iferna. (y)

1 59 Houve hum grande Terremoto em Mogun- 85-2
cia , e entre outras muitas ruinas de edifícios foi
mais confideravel a do Templo de Santo Albano.
CO

160 Hum violento Terremoto
, que padeceu a S60

Syria , ePeríia , e outras Regioens , fez perecer mais
de 55U peííbas. ( u )

161 Em Agoílo deíle anno principiou hum Ter- 861
remoto em Conílantinopla

, que durou quarenta
dias

, e caufou muitos eílragos. (x)
162 No anno feguinte em dia da Afcenção tre- $6z

meu Conílantinopla , com muita vehemencia
5 e

E 2 grande
( p ) Sigonius. Ib. íupra.

( q ) Baronias. Ib. ad ann. 820. §. 2.

( r ) Cluverius. Ib. fupr. L. i.e.8. Zahn. fupra.

( s
) Baronius. Ib. ad ann. S47.

( t
) Zahn. Ib. íupra.

( u
)

Hiftoire des Revol. fupr. pag.252.
( * ) Baronius. Ib. adann. Ui. S».
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grande terror dos feus habitantes , mas fem damno
confideravel. (j/)

867 163 Houve hum grande Terremoto em Antio-
chia , e outras partes. Naquella grande Cidade ca-

hiráo 90 Torres , e 500 cafas. A montanha de A-
crous cahiu no mar fazendo apparecer hum fumo
branco de hum fétido infoportavel. Secárã-íe to-

talmente as fontes. (2)
S72 164 Tornou Moguncia a padecer hum grande

Terremoto
, que caufou algumas ruínas, {a)

881 165 Neíle anno houve em Hefpanha tremores
de terra

, que caufárão muitas ruinasnos edifícios.

ib)
890 166 Referem alguns Authores

,
que neíle anno

choveu lãa em Itália , a que fe feguiu hum Terre-
moto. Não há razão natural

, que faça provável
tal chuva. ( c )

"

%97 167 Hum grande Terremoto, que houve em
Roma fez arruinar muitos edifícios

,
principalmen-

te a Baíilica Lateranenfe. O Vefuvio lançou muito
fogo. {d)

944 168 Forão tão grandes as concuíToens no Etíi-

na
?
e lançou tanto fogo

, que fe precipitarão na fua
cavidade grandes rochedos do cume, ficando a fua

abertura muito mayor. ( e )

974 169 Neíle anno foi fentído hum violento Ter-
remoto em toda a Grãa Bretanha, (f)

986 170 Houve outro Terremoto em Conílantino-

pia

) Idem Ib. ad ann. 862 . §. il

)
Hiiioire desRcvo]. pag. 255.

} Zahn. Ib. iupra.

)
Mariana. Hiftor. Gcn. L. 7. c. 1$,

)
Idem Ib.

) Sigonius. De Regno Itália:. L.6. Nericmberg. Ib. fupíâií

) Ciuverms. Ib.L. i.c. 8.

j ) hiitoir. des Revol. Ib.
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pia

,
que deftruiu muitos Templos , e edifícios.

Toda a Grécia padeceu grandes eílragos. ( g )

171 Nefte anno tremeu a terra fortemente em 1004

Campania por efpaço de 15 dias com ruina de mui-

tos edifcios. (h)
172 Bavendo-fe vifto fogo no ar , feguiu-fe 1009

hum horrorofo Terremoto. ( i )

173 Em Conftantinopla fe começarão a fentirion
tremores de terra no mez deJaneiro

,
que durarão

té o de Março j em que houve hum Terremoto ás 10

horas tão violento
,
que caufou muito damno. ( / )

174 NeíTe anno appareceu a Lua fanguinea. 1012
Houve depois hum Terremoto violentiílsmo. CreP-

ceu o mar de forma
,
que cobriu muitas Cidades.

Seguiu-fe grande fome , e pefte. ( m )

175 Na Sexta feira de Paixão , e Sabbado de Al- 1017
leluia deite anno , houve em Roma tão gran.de Ter-
remoto , e tempeftade

,
que morreu muita gente.

Soube-fc
, que no mefmo tempo havião osjudeos

na Sinagoga executado em hum a Imagem de Girif-

to crucificado as mefmas afrontas , e tormentos,
que os feus mayores dereo o noííp Redemptor. De£
cubertos os culpados forão caítigados por ordem
do Papa , e ceifou o vento. ( n )

176 Nefte anno foi aífiicla a Baviera com hum 102

1

grande Terremoto, (o)

177 Kouve nefte anno hum grande Terremoto, jcaz
a que fe feguiu efterilidade , e fome. (f ) Em Por-

tugal

(g) Earon. Ib.T. io. ad ann. $>S6. $. 5.

( h ) Sigonius. íb. L. 6.

(
/'

)
- 2!ahn. Ibi. fupra.

( /
)

Baronias. T. 11. adann, icll.

( m )
Zahn. 1b. fupr.

( n )
Carrillo. Annal. dei Mundo. L.4.

( o
) Nauckrus. Chronogr. v. 2. p. &I6,

( p ) Zahn. Ibi. fupra.
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tugal em 29 deJunho fuccedeu hum Eclipfe do SoI

?

e depois hum grande Terremoto, (q)
IG34 178 No principio do Reinado de Cafímiro

houve hum Terremoto em Polónia , Região pouco
coítumada a femelhantes infortúnios.

( r )

1036 179 Neíle anno houve hum grande incêndio
no Monte Vefuvio. ( s )

1 80 Conílantinopla padeceu por efpaço de três

mezes tremores de terra violentos.
( t )

1047 181 Houve hum violentiffimo Terremoto em
Bethinia. Durarão os tremores da terra dous an-

nos. (u)
1048 182 Foi muy grande , o que houve em Inglater-

ra. Seguiu-fe-lhe íiuma terrivel epidemia em Ho-
mens, e animais. (#)

1049 183 Neíle anno repetiu o monte Vefuvio os
feus incêndios, (y )

1053 *^4 Houve hum Terremoto muy violento. Se-

guiu-íè eílerelidade , e fome. (z)
1063. 185 Hum grande Terremoto deílruiu a Cidade

de Conftancia. Forão as fuás coníèquencias horro-
rofas pela terrivel peite

,
que fe lhe lèguiu. ( ã )

1064 186 Em 22 de Septembro de madrugada houve
hum dos mayores Terremotos

, que experimentou
a Bethinia \ e Thracia : Em Conílantinopla

5 e Ni-
cea cahirão muitos Templos , e edifícios.

( b )

Ale-

1! Livro da Noa de Santa Cruz nas Provas da Hift, Gen.
Ciomerus. De rebus Polon. L. 4. inpiincip.

Nicremberg. lb. fupra.

Baronius. lb. ad ann. I038.

Zahn. Ib. fupra.

Hiftoirc des Revol. p. 2
J4.

Nicremberg. fupra.

Zahn. fupra.

Idem. Ib.

Curopalata. Hift. Bizantina. T. I.p.ójl,

T. 1. P- 3S>7-
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187 Alemanha experimentou neíie anno hum 1068

horrível Terremoto. ( c )

188 Houve outro violentiífimo em Inglaterra, 108o

que caufou muitos eftragos. ( d)

189 Outro Terremoto namefmallha, caufou 1089
nas luas terras huma grande eíterilidade. (e)

190 Neíle anno foi novamente afflicla Ingla- 1093
terra com tremores de terra, (f)

191 Houve outro na mefma Ilha, que durou mo
muitas horas. O Rio Ti ente fe fecou tanto em Not-
tigham

,
que fe paliava em feco. (g)

192 Em dia de Natal liou ve hum grande Terre- 1112
moto em Alemanha

,
que deílruiu muitas Igrejas , e

cafas. (/>)

193 Houve outro em Antiochia , e outras ter- 11 14
ras de Afia, que caufou muitas reinas, e mortes. (/)

194 Foi fentido hum horroroío Terremoto em 1 1 17
quafí todo o Mundo. Subverterão-fe muitas povoa-
çoens com feus moradores.' Secáráo-fe rios , fumin-
do-fe na terra. Foi violentiílimo em toda a Lombar-
dia. Foi viílo mudar-fe para lugar diftante huma
grande Villa. No rio Pó fe levantarão as agoas for-

mando hum arco, e depois de detidas por algum
tempo aílrm , cahirao com tanto inipeto, e eílrondo,
que foi ouvido por muitas milhas de dittancia. Du-
rou quarenta dias. Flouve também huma horrorofa
tempeílade de vento , rayos , e pedra , que atemori-
fou muito os homens. (/)

Eflan-

Zahn. Ib. fupra.

jPolid. Virg. Afi-gl. Hift. L._p. pag. \6«.
Miitoire des, Rtvol. pag. 254.
Zaim. íb. iupra.

Hiíf. desRcvol. pag, 255.
Idem. Ib.

Idem. pag. 256.

c
)

d)
e )

f)
S )

à )

I
)

[
l

)
Sigon:.l3. i>wRegnoItaliae..L.io

r Baronius.T.i.adan.ni7.S.ioi.
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1125 195 Eítando o PapaHonorio II. em Benavento

houve hum grande Terremoto , que durou quinze

dias. O Pontífice convocando alguns Ordeaes fa~

hiu deicalco a roçar a Deos Mifericordia com co-

pioías lagrimas. ( m )

ii33 196 Neíte anno outro Terremoto violento af-

fligiu muito os povos da Gráa Bertanha. ( n )

II 35' 197 Outro Terremoto grande na meíina Ilha

cauíòu muitas minas de edifícios , e mortes. Sahiu

fogo da terra por varias aberturas muitos dias. ( 0)
ii3 8 198 Houve no monte Vefuvio huni incêndio

tão violento
,
que durou 40 dias com tremores de

terra. No anno feguinte repetiu outros, (p )

11 50 199 Em 15 de Fevereiro havendo-íe íentido

hum grande Terremoto em Borgonha > Provinda

de França , depois de três tremores fe fubverteu

humCaítello dezerto ,
que ficava junto aCluniaco,

apparecendo era íeu lugar hum lago de iníòndavel

profundidade. ( q )

1 1 5 8 200 Nefte anno houve hum em Londres muito

violento. Fugirão as agoas do Tameíis , de forma

que fe chegou a paliar em feco. ( r )

I1Ó9 201 A 4 de Fevereiro á huma hora da manhaa

tremeu fortemente toda Sicilia. Forão mayores as

concuíioens na Cidade Catania
,
que ficou inteira-

mente arruinada. Perecerão debaxo de feus edifí-

cios o Bifpo , e mais de 15U peífoas. Em algumas

partes fe abriu a terra ingolindo muitas peífoas , edi-

fícios , e lugares inteires. Apparecêrão novas fon-

tes,

(m) Earonius. T. 12. adann. 1125.$. 2.

( n )
Hiftoire ciesRevoi. p. 259,

( o) Polidor© Virg. Ib. L. 11. pag. ipp

( p )
Niereiíiberg. Ib. fupra.

( <f ) Earonius. Ib. adann. II 50. §. 3.

{ r ') Hiftoire desRevoLp. 259.

ma
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tes , e fccáráo-fe outras. Na celebre fonte Areíu-
ià correu agoa íalgada muitos dias. ( j-

)

202 Em todo o Oriente hum violentiffimo Ter- 1 170
remoto cauíòu grandes eílragos. Deítruiu Antio-
chia , Laodicea , Csefaria , EdelFa , e outras Cida-
des.

( t )

203 Neíle anno houve hum , que fez grandes n 87
damnos na Lombardia. Sentiu-fe também na Gráa
Bretanha. ( u)

204 Houve nefte anno grandes calores no Rey- i 197
no de França. Seguirão-fe á eíles rigurofos frios 5 e
ultimamente tremores da terra. ( x)
205 Padeceu grandes Terremotos todo o Rey-

1

T9^
no de Bohemia. (y )

206 Rouve huns abalos da terra tão fortes em 1 199
Inglaterra , no Condado de Sommerfet, que agen-
te cahia por terra. ( z )

207 Polónia, Região pouco coftumada a Terre- 1201
motos , teve hum em 5 de Mayo

, que deflruiu mui-
tos edifícios. Extendeu-fe a outras Províncias ve-
zinhas , e também a Inglaterra, {a)

208 Em 30 de May o houve hum grande tremor
da terra na Syria

, que caufou grandes eftragos em
muitas Cidades. Tyro , e Ardias ficarão inteira-
mente deíToladas. Tripoli padeceu muitas mi-
nas. Morrerão neíla , e em outras Cidades grande
numero de peíToas. (£)

Houve
(O
(O
(«)
( *)
(y )

í *

)

)

Baronius. T. 12. ad ann. 1169. p%. Sigon. de Regno Iul.L 14.
Zahn. lb.íupra. °

'

4

Hift. dcs Revol. p. 260.
Zahn. Ib.

Idem. Ib.

Hift. des Revol. p. 261.

Raynald. Hift. Ecclefill. ad ann. I20I. $. 33. Cromerus. Derebus
PoJonor. L. 7-pag. 121.

(
b

) Raynald. íb. ad ann, 1202. §. 30. Spondanug, Ann. Ecclef. ad an.
ia. 5. ií.
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1202 209 Houve hum grande Terremoto em Bavie-

ra, cujos abalos da terra durarão hum armo. Fez
muito damno em Veneza , Damafco , Natolia , e em
Sicilia. Neíla Ilha fez grandes efíragos o mar. (c)
210 Experimentou Toledo , e outras Cidades,

e Villas de Hefpanha hum Terremoto
,
que caufou

muitos eílragos nos edifícios , e hum geral eípanto
nos feus habitadores, (d)

211 Em Itália houve hum
,
que deftruiu muitas

Cidades com morte de muitas peíToas. A Cidade
de Brexia ficou inteiramente poílrad a , e morreu
quaíi todo oíeupovo. Colónia também padeceu
muito. Em Chipre ficarão deítruidas duas .Cida-
des grandes. Em Roma choveu terra com a cor
fanguinia. Forão grandes âs calamidades, que cau-
fou. (e)

212 Em 15 de Novembro pelas nove horas fe
fentiu hum grande tremor de tetra em Barcelona.
Foi muito violento nos Alpes , onde caufou a mor-*
te a muitas peíToas. (f)

213 Em hum Domingo junto aomeyo dia do
primeiro de Julho tremeu Roma tão fortemente,
que fe arruinarão muitas cafas. Pouco antes .fe ha-
via mudado a pureza das agoas com os terreftres va-
pores. Durou hum mez , e foi fentido em outras
terras de Itália , e em Conílantinopla. (g)

214 Nefte anno houve n a Borgonha hum Terre-
moto

, que fez defpenhar hum monte , o qual ma-
tou no campo muita gente. ( b )

Hoti-

1225

1231

-'";"- Confider. íbbre o e Terremotos, pag. 268.
Covarruvias. Teforo de Ia Lengua Caííeilana, Verbo Toledo
Raynaldus. Ib. ad ann, 1222. §. 35.
S. Maria. Chron. Barcin. pag, 755.
Raynald. adann. 1231.5. 31.

Zahn. Ib. fupra,
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ZX$ Houve hum Terremoto em Londres

,
que 1247

cauíbu a mina de muitas Igrejas , e caías
?
com mor-

te de muitas peílbas. Padecerão outras terras de In-

glaterra. ( t
)

, r ^ O
216 Neíle anno houve outro horroroío Terre- 1240

moto em a mefmallha. Forão mayores os eílragos
,

que fez em França. (/)
217 Houve hum grande Terremoto em Polónia., 1 258

que deixou aquelles Povos cheyos de terror , e de
piedade por terem fempre por hum prodígio o tre-

mor da terra , e por anuncio de futuros males. ( ;;/

)

218 No primeiro de Mayo houve hum formi- 1279

davel Terremoto em Itália. Padeceu grandes eílra-

gos a Cidade de Camarino. Três montes , hum lu-

gar , e dous lagos
,
que ficávão entre elles forno fuí>

vertidos. Em Romania , e Florencia caufou gran-

des ruínas com morte de muitas peííbas, ( n )

219 Padeceu outra vez Itália novos eílragos de 1298

cutro Terremoto. Reate , e Eípoleto tiveráo gran-

des ruinas. Extenderao-fe os íèus eífeitos a Con£
tantinopía , e outras partes da Europa. (

o
)

220 Em 22 de Fevereiro houve hum grande 1309
Terremoto em Portugal. Propagou- fe a toda a Eu-
ropa. Ignoramos os eílragos

?
que fez

5
mas íuppo-

mos da fua extençáo, que caufaria muitas ruinas.

Na feíla da conversão de S. Paulo tremeu toda a

Germânia. Seguiu-fe huma violenta peíle. (/>

)

221 Em huma Sexta feira 21 de Septembro liou- 1 3 1

8

ve hum grande Terremoto em Portugal, (q)
F 2 Em

(/') HiRoire desRevol. p. 263.

( / )
Polid. Virg. Anglí Hift. L. 1 í. pag. 308.

(m) Cromerus. De rcbus Poion. L 5). pag. 1 57*

( n ) Sigoníus. De Regn. It.il. L. 20.

( o) Raynaidusi íb. T. 4. adann. 12.98. §. 23.

( p )
Brandão. Mon. Luf. P. 6. I. H. c. 31. Z.rn. fupra.

( ? )
Livro dii Noa. Provas da Hift. 'Gcneal. T. 1. pag. jSi.
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1320 222 hm 9 de Dezembro repetirão em PortueaLno eípaço de três horas , três Terremotos : o pri-meiro grande

, o íegundo mavor, e o terceiroW
violento

, que fe extendeu por todo o Orbe , e cau-
lando tanto horror, que todos eftaváo atonitos,e ef-
merecidos. O Padre Santa Maria póem eííe grande
lerremoto no.anno feguinte; mas ieguimos o li-
vro da Noa de Santa Cmz, cujas memorias forno
efcnptas 110 tempo do íucceílb

, poitoque com gran-
de abreviação, (r) •

*337 223 Nefte anno na Vigilia de Natal antes dameya noite
, tremeu fortemente a terra em Portu-

gal, (s)
*34* 224 Houve hum Terremoto em Veneza , que

poitrou muitos edifícios. Seguiu-fe-lhe huma peite,
que le communicou a muitas Provindas. Ficou
tao uefpovoada aquella nobre Cidade

, que a Re-
puolica mandou fixar hum Edido , em que prohiet-
teu a honra de Cidadão a quem quizeffe habitá-lacom mulher , e filhos. ( t )

225 Houve hum Terremoto grande em Lisboa,
que deitrum a Capella mor da Sé

, que havia man-
dado fabricar ELRey D. Affoníb IV. Arruinará*,
le muitos eoincios. Morreu muita gente, e. entre
eíta o Almirante de Portugal, (u)

3346
p n

6 r ^ deNo^mbro padeceu a Cidade de
fcalilea hum horrível Terremoto

, que derrubou a
^atnedral

, vários Palácios , e muitos edifícios

,

com grande mortandade de gente, (x)
A 28

(
r

)
Idcmlb. Santa Maria. Anno Kíft. T. 3.0 deNove^b p e

(
s

) Livro da Noa. Ib. íupra.
5 "

( i ) Sabt-lic. Enncad. L. 8. Enn/j»
,(-") Fr.Raphad dejcíus. Mon. Luf. P 7 J i c c Giríbii \Y T>4-L. H-c 31. Mariana. Jb.L.id c 12

5 *

( * ) La Fuente. Diar. Hi# P. n . pag. 4^
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227 A 28 de Novembro houve hum grande 1347

Terremoto em Portugal. Em França , foi tão vio-

lento
5
que poílrou Cidades , e abriu huma tão pro-

funda cova
,
que parecia

,
que o Inferno queria tra-

gar o género humano, (y-)

228 Em 25 de Janeiro houve hum grande Ter- 1348
remoto em Alemanha , Styria , Carinthia , e nos

Alpes. O lugar de Villac , e alguns Caílellos per-

tencentes á Igreja Babeinbergenfe , eitos entre os

Aípes
y
forão iubvertidos , e nelles perecerão mais

de ^UpeíToas. (z)
229 Padecerão hum grande Terremoto a 17 de 1349

Fevereiro Hungria, Baviera , Moravia, Dalmá-
cia 5 e em todas as Cidades , e lugares daquelles

Reynos , e Principados cahirão muitos edifícios

,

fepuhxndo nas fuás ruinas grande numero de pef-

iças. (a)
230 No primeiro de Março foi viíta híía gran- *354

de chama correr do Occidente para o Oriente ha-
vendo precedido tempo muito feco. Logo foi fen-

tido hum Terremoto na Thracia
, que fez grandes

eílragos nas Cidades marítimas. (&)
231 Nefte anno houve dous nataveis tremores 1355

de terra em Portugal. O primeiro em 11 deJunho
em hum Sabbado a hora de Noa : o fegundo a qua-
tro de Agoílo a meya noite. Haviao precedido as

mayores fecas
, que os homens virão. ( c )

232 Forão grandes os Terremotos
,
que houve 1356

nas terras marítimas de Heíjpanha. Em 24 de Agoí-

(j/ ) Livro da Noa. Ib. Provas cia Hifí.Geri. T.i. p.383, Mezaray. Kift.
de trance. T. 2. pag. 418.

O )
De cl Barco. Diícurfos Mercur. T. 14. Carta fobre cl T errem. n.

33. Struvius. Rer. German. T. i.pag. 634.
(. a ) La Fuente. Ib P. 2. pag. I74.

(
b

) Sponríanus. Coní. ^nnal. Bar. T. 1.$. 1,9.

i
e

) Provas ca Hift. Geneai. T. 1. pag. 383.



HISTORIA UNIVERSAL
to em tramai quarta feira tremeu a terra em todo
Portugal por efpaço de hum quarto de hora, tão
fortemente

, que os finos fe tangerão por fi mefmo.
Abriu-fe a Capeila mor da Sé de Lisboa. Cahirão
muitas cazas , outras fe abrirão , ou ficarão arruina-
das. Durou com entervalos hum anno. Sevilha,
Córdova, e outras Povoaçoens de Hefpanha pade-
cerão muito. Foi geral em todo o mundo, {d) Ef-
te grande Terremoto foi muito femelhante , ao que
depois padeceu Portugal em 153 1 , e ao que experi-
mentámos em 1755.

233 Em Outubro do mefmo anno houve hu em
Baíilea

, que deftruiu muitos edifícios. Hum incên-
dio

,
que occafionárão os fogos das cafas , deixou a

Cidade reduzida a cinzas. Alberto Duque de Auf-
tria fe achava armado para ir contra efta Cidade , e
tendo noticia da fua deíiruição , não fó deixou de a
infultar

j mas lhe deu auxilio para fe reparar. Até
aquelle incêndio foi femelhantes , ao que deftruiu
Lisboa, (e)

*357 : 234 ^e grandes Terremotos nas Cidades
vezinhas ao Rheno , e abriu-fe a terra em algumas
partes iahindo delia tanta copia de agoa

, que def-
truiu muitos edifícios. Era de huma cor branca , e
tão fétida, que caufou muitas doenças, (f)

1366 235 Em 18 deJulho houve huní Terremoto em
Portugal

, que durou o efpaço de meyo minuto
;

mas não fezdamno coníkieravel. (f)
1 372 236 Houve hum Terremoto em toda Alemanha,

onde fez grandes eílragos. ( h) Em

( d
)

Mariana. Ib. T. i. 1. 16. cai. S.Maria. Ann. Hift. T.2. 24. de
Agofto. n. 1. Livro da Noa ílipTa.

( e ) Spondanus. ib. T. 1.5. 21.

( f ) idem Ib.

(, g ) Provas da Hift. Gen. T. I. pag. 384.

(
'/;

) Zahn. Ib. iupra.
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237 Em 2 de Fevereiro houve hum tão grande
nos montes Pyrineos

,
que fez cahir vários penhaf-

cos , e íubmergir Cafíellos ; e Torres com morte de
muitas peíTòas. (/)

238 Houve no principio deite anno hum gran-
de Terremoto em Inglaterra , onde ficarão poftra-

dos muitos edifícios. Caufou huma grande coníler-

naçao aos povos daquella Ilha. Em Mayo houve
hum em Flandres, e França, que caufou muitos
damnos. (I)

239 Na Vigilia de Natal houve hum Terremoto
quaíi univerfal. (m )

240 Em 20 de Agoílo em huma fexta feira hou-
ve iium grande Terremoto em Portugal , mas não
fez damno algum por fer de pouca duração.

(
n

)

241 A 1 8 de Dezembro houve hum grande Ter-
remoto em Valença , íjue repetiu três vezes , defde
a hora de Terça té a de Completa , e deílruiu mui-
tas Igrejas, caías, Torres, e oMofteiro deValdi-
gna. Em Aígezira correrão duas fontes agoa cor de
cinza , e feúãa. Foi fentido também em Cataluna

,

e Tortofa (o)
242 Em 24 de Agoílo padeceu Sevilha hum

grande tremor de terra , com o qual fe arruinarão
muitos edif cios. Foi mais fenfivel a ruina da Tor-
re da Sé , cahindo os quatro grandes pomos de me-
tal

, que formavão o féu remate. Também cahiu a
antiga Torre da Collegiada deS. Salvador, (p )

243 A 9 de Novembro ás 2 da noite houve hum
grande

x 374

139Ó

co

(:/)
( 1

)

( n)

O)

La Pena. Ann. de Cataluna. F. 2. 1. 13. c, 16.
Polyd. Virg.Angl.Hift. L.ao.pag. 404.'

Zahn. íb. fupra.

Provas daHift. Gen. T. l.pag. 3S8.
Zurita. Ib. T.2.1. lo.c.óí. La Pena. Ib. T.2,1. 14 c%
Qrtiz. Annal. de Sevilla. L. <?. pag. 25Í.
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grande Terremoto era Catania > ao qual fe feguiu
lançar o Mongibello muito fogo ,e cinzas por mui-
tos dias. Do merino Monte correrão rios de maté-
rias incendidas

, que deílruirao muitas terras. O
Terremoto

j
que neíle anno padeceu a Períia , dei-

xou arruinada a Cidade chamada Lar. ( q )

1404 244 Em Portugal em hum dia do mez de Mayo
tremeu a terra fortemente por efpaço de hum Mi-
ferere. (r)

1426 245- Na Feíla dê S. Miguel depois da huma ho-
ra da noite houve hum Terremoto em toda Ingla-
terra. Durou duas horas > e foi precedido de huma
Tempeftade grande. ( s )

143 1 246 Neíle anno houve hum Terremoto em Hei*
panha

, que deílruiu muitos lugares. Foi em 24 de
Abril ás duas horas da tarde. Padecerão muito Caf-
tella , Granada

i
e Aragão. Neíles Reynos fe arrui-

narão muitas cafas, e fumptuofos edifícios \ com
morte de muitas peííbas. ( t )

1441 247 Em 21 de Janeiro houve em França hum
tão violento » e grande Terremoto

, que o feu te-

mor fez padecer a muitas peífoas graves doenças, (u)

1442 248 Neíle anno padeceu o Reyno de Nápoles
hum grande Terremoto , em que ficarão arruina-
das a Corte , e muitas Cidades , com morte de mais
de 30U peííbas. Arriano foi fubvertida em huma
abertura da terra. ( x )

1443 249 Hum grande Terremoto
, que houve neíle

anno

( q ) Zurita. Ib. c. 86. Zabn. fupra.

( r ) Provas da Kift. Gcn. T. I. pag. 35)0.

( s ) Hifícir. desRevol. dei' Orbe. pag. 266.

{ t ) Camargo. EpitomeHift. pag. 228. ÈaFuente. Ib. P.4. p.460.
( u ) Meyerus. Annal. FJandr. L. 16. pag. 2_$>8.

( íc ) Eocas Silv De ílatu Europ. c. ult. apud Struvius Rer. Gemjan. T-
2. pag. 17».
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anno fez grandes eílragos em Polónia , Bohemia , e

Hungria. ( y
')

250 Padeceu Campania hum violento tremor 1448
.de terra com horror , e eílragos dos feus habitan-
tes, (z)

251 ITouve outro em Flandres violentiílimo , 1449
que fazia íaltar os edifícios na terra , e as Náos no
mar. Succedeu em Abril, (a)

252 Em 5 de Dezembro , três horas antes de 1456
-amanhecer , íiiccedeu em Nápoles hum dos mayo-
res Terremotos

,
que padeceu aquelle Reyno. Sub-

verteráo-fe lugares inteiros , fícáráo muitas Cida-
des arrazadas , e morrerão mais de óoU peílbas. A
Villa de Bayano foi fubvertida , apparecendo em
feu lugar hum lago. (b)

25:3 Neíle anno houve hum grande incêndio no 1500
monte Veluvio

, que acompanharão tremores de
terra. ( c )

254 A 5 de Abril , Sexta feira de Paixão, pade-
ceu toda a Caílella hum grande Terremoto , e foi
horroroíò na Andaluzia baxa , aonde arruinou os
edifícios mayores de muitas Cidades , e Villas pe-
recendo nas fuás ruinas grande numero de peíToas.
Succedeu nos annos feguintes grande eílerilidade
de frutos , e muitas enfermidades , como efpecie de
peite

, que defpovoou lugares inteiros, {d)
255 Outros Authores póem efte grande Terre- 1 5'04

moto , neíle anno em o mefmo dia 5 de Abril.

G Em
(j ) Cromcrus. De rebus Polon. L.2I. pag. 323.

( * ) Zahn. Ib. fupra.

(
a

) Meyerus. Ib. fupra.

(
b

) O Cardeal Jacob de Papia apud Padilha. Efeitos dos elemento-,
pag. 60. Sabelíico. L. 6. Enn. io.

( c ) Nieremberg. Ib. fupra.

(
d

) Colmenares. Jiiftor. de Segóvia, c.j<£ La Fuentc. Diar. Hiftoi
P. 4- pag. yj.
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Em Sevilha depois de afperos temporaes amanheceu
eíle dia frefco , e pelas nove horas da manhãa lè le-

vantou huma grande tempeftade , com ventos , chu-
vas , trovoens , rayos , e tremor de terra

,
que pa-

recia querer acabar com a Cidade. Arruinou-íe a

Cathedral , e as Igrejas de S. Franciíco , e S. Pau-
lo , e cahiráo grande numero de caías , com morte
de muitas pellbas. Foi geral em toda Hefpanha.
Carmona, e outras Cidades, eVill as ficarão mui-
to arruinadas. Seguirão-fe em Novembro , e De-
zembro grandes inundaçoens. Os dous annos fé-

guintes forão muito Tecos , o que tudo caufou eíle-

rilidades , e peite, (e)
256 Neíte mefmo tempo, reinando em Portu-

gal o Feliciííimo Rey D. Manoel , forão neíle Rey-
no tão violentos os Terremotos

, que fubvei terão

povoaçoens inteiras , e fizerão andar a gente fugi-

tiva pelos montes, (f)
257 Em 30 de Novembro ás 11 horas da noite,

havendo precedido huma grande trevoada , houve
em Bolonha hum horrivel Terremoto

,
que depois

de três dias repetiu , e caufou grandes eítragos. (g)
258 Neíte anno houve hum Terremoto violen-

to , a que fe feguirão grandes inundaçoens em Itá-

lia , e Alemanha, (b)
1512 2^0 Repetidos tremores de terra affligirão os

habitantes de Veneza neíle anno , mas caufarão

pouco eítrago. ( /

)

15 14 200 Em 14 de Septembro houve hum violentií-

fimo

( e ) Zurita. Armales de Arag£o. P. 5. 1. ç.e. 84. Ortiz. Arma!, de Se-

\illa. L. 12. pag.423. Caro. Antig. de S<_villa. L. 3. c. 47.

{f) Faria. Europa Poit. T. 2. P. 4. c. I. Orofiu^. De rebtis ÈirKnau.

L. 3. pag. 87.

( g ) Zahn. Ib. fupra*

( h ) Idem Ib.

{/) jjaabo. Hiftor. Ycnct. L. ri.

^S°S

ÍS°8
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fimo Terremoto cm Conftantinopla

,
que a deixou

milito deítruida. Arruinou-íe o grande Templo de

Santa Sophia, e mais de dez mil caías , e morrerão

mais de 13U peíToas. O Imperador Bayazeto con-

vocando 70U operários a reílaurou em breve tem-

po. (/)
261 Antes dos Turcos fe apoderarem de Bel-i52 *

grado tremeu aquella Praça , e terras vezinhas por

três dias , e fe arruinarão muitos edifícios. ( ;;/

)

262 No meyo do mez de Septembro , houve i522

hum Terremoto no Reyno de Granada, que foi hum
dos mayores

,
que tem experimentado Hefpanha.

Em Almeria cahirão as Fortalezas , e quaíi todas

as Torres , e muros da Cidade , a Igreja mayor , e

quaíi todos os mais Templos. A mefina ruina pade-

cerão as cafas , morrendo enterrados nellas a mayor
parte dos feus habitantes. Alcançou o mefmo Ter-

remoto as Cidades deBaeza , e Guadix , nasquaes

fez iguais damnos. Moverão-fe tanto alguns dos

montes vezinhos
,
que cahirão para diverfas partes.

Secárão-fe muitas fontes, e apparecerao outras de

novo. Continuarão outros tremores de terra no
mefmo dia. O Imperador Carlos V. fez varias mer-

cês de liberdades , e franquezas áquella Cidade
,
pa-

ra ajudar ao feu reftabelicimento. ( n )

263 Em huma quarta feira 22 de Outubro, quar-

to' dia da Lua , duas horas antes de amanhecer , ef-

tando o tempo fereno , e o Ceo claro , fem nuvem
alguma, houve hum horrorofo Terremoto na Ilha

de S. Miguel , o qual desligou hum monte
,
que fica-

va iminente a Villa-Franca , cujo monte deixou en-

G 2 terrada

( /) Zurita. Ib. P. 6. L. S. c 48.

( m ) Zahn. Ib. ílipra.

( n ) Sandoval. Hiftor. de Carlos V. P. 1. L. II. S- J-
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terrada aquella Villa , não ficando falvo delia mais
que num pequeno arrabalde á parte do Poente , e
duas calas na praya , em cujos citios efcapárao pou-
co mais deíetenta peíToas, com o Padre Fr. Affon-
lo de 1 oledo , Religiofo Dominico. Havia eítepvé-
gaco nos dias antecedentes com grande efficacia %que eltava para vir hum caftigo formidável aquella
povoação. Daquelle diluvio efcapárao algumas
peííoas levadas pelo Ímpeto da terra ao mar , Sonde
torao loccorridas. Repstirão-le naquelle dia mais
quatro liorriveis tremores da terra.
"

! 264
k

Acddirão logo nos dias feguintos os mora-
dores, que efcapárao, e outros das Povoaço^ns
yezinhas

,
a cavar no lugar da Villa , e livrarão ain-

da a vida a algumas peíToas , fendo mais admirável
três homens

, que fe defcobrirão vivos em huma ca-
fa paíTados nove dias , onde haviáo tido fomente
por alimento, algum bifcouto

, que ali acharão.
Huma mulher

, que foi livrada daquellas rumas não
tallou mais em 50 annos

, que viveu , do ave as pa-
lavras fim-, não. Paliarão os mortos de $Ú peffoas.
EJRey D. J oãoí II. por caufa defta fatalidade con-
cedeu tantas izençoens, e privilégios aos morado-
res defta Villa

, que fe reedificou com brevidade e
muito aumentada. Exendeu-fe o eítrago por outras
Vilías, e lugares daquella Ilha , em que ficarão ar-
ruinadas muitas Igrejas , e cafas. Foi mais admirá-
vel

,
alem de outros cabeços de montes

, que corre-
rão com grande ímpeto , ver-fe hum pedaço de cam-
po diíparaclo da terra ir parar em lugar dilate
com as arvores direitas , e na meíma forma

9 em uue
antes íe achavão. ( )

.1524 265 Eftando Vafco da Gama com a Aza Armada
no

(
o

) Cordeiro. Hiftor. Inful. L. j. c. 9 . n. 65. , & fe$
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no mar de Cambaya tremeu o mar deforma ,. que

cnuíbu tal movimento em as Náos
,
que todos fe ti-

verão por perdidos; mas íb morreu bum homem ,

que faltando ao mar achou a morte aonde bnfcava a

vida. O Capitão
,
que conheceu fer a cauía hum

grande tremor de terra , defaiuíiou os Soldados.

Muitos morrerão das febres com o fobrefalto. ( p)
266 Aos 19 dejaneiro pelas duas horas depois 1528

da rrteya noite houve hum grande abalo da terra em
Moguncia

,
que caufou grande tremor , poftoque

fez pouco eftrago. ( q )

267 Nefte anno houve em Flandres hum formi- 1530
davel Terremoto, que tirou a vida a muitas pef-

foas
,
que ficarão debaxo das minas dos edifícios.

O mar fe levantou de forma
,
que cobriu três Cida-

des, Bucha, Rarles, e Excluía, deixando ver fo-

mente algumas Torres, para memoria daquelle ef-

trago.
( r )

tsáÈ Em o primeiro de Septembro houve hum
grande Terremoto na Coda de Cumana nas índias

Occidcntaes. O mar fe levantou quatro braças , e
entrou pela terra dentro. Efta fe abriu em muitos
lugares

, e faliiu delia agoa falgada , negra , ecom
fétido de pedra pomes. A montanha vezinha do
golfo de Cariaco, ficou aberta. Forao muitas as

ruínas , e as mortes, ( s)

269 Efcreveremos os fucceílbs de hum Terre-i^i
moto fuecedido nefte anno em Portugal

,
quaíi íe-

melhante ao ultimo . que experimentámos. Era 7 de
Janeiro fe começarão a íentir grandes tremores de
terra em todo oRevno

, que obrigarão os morado-
res

( p) Faria. Afia Port. T. i. P. ?. ç. p.n.j,

( q ) Nauíea apud Struvius. Rer. Gcrman. T. 3. nas. i«ã
{
r) 7ahn 1b. iupra.

*oi J
( * ) Kiít. des Revol. dei' Orbe terraq. pag. 26f.
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res das Cidades, e Villas a.fahir para os campos.
Em Lisboa foi mayor a impreísão , e dizem

,
que

nos feus contornos fe fubverterão Povoaçoens in-

teiras. Em huma quinta feira , 26 do mefmo mez de
Janeiro , foi tão grande o Terremoto

, que houve
neíta Cidade

,
que poílrou muitos Templos , Palá-

cios , e mais de i^cocafas, com morte de grande
numero dos feus habitantes , ficando quafi todas as

mais inhabitaveis. Aííblou muitos lugares vezi-

nhos , e feextendeu por mais de feíTenta legoas. O
Tejo defcobriu o feu leito correndo asagoaspara
as margens. No mar fe perderão Navios com o gran-

de movimento das fuás agoas. Garibai , diz
,
que fo-

rao fervidos , o que podia fucceder com alguma
abertura da terra. Padecerão muito Santarém , Â-
zambuja , Almerim , e outras Povoaçoens vezinhas,

onde dizem, que fe fubverterão lugares inteiros.

Foi fentido em Africa , e fez grandes eftragos em
Tunes. Precederão íignaes do Ceo muito efpanto-

fos. Durou muito tempo a repetição dos movimen-
tos da terra. Os nolfos Monarchas fe abarracárao

no campo } e o mefmo íizerão os habitantes de Lif-

boa
5
e outros. ( t )

270 Não poífo aífentir ás fubverçoens de alguns

lugares
,
que nos referem as memorias deíle Terre-

moto; porque o horror de femelhante fuccefíb ha-

via deixar huma continuada tradição delle nos lu-

gares vezinhos \ e peílba alguma nunca ouviu di-

zer nefte Reyno : Aqui houve hum lugar, que fe

fubverteu com hum Terremoto. Memorias parti-

ticulares , e autenticas ,
que tenho , fazem certo ha-

ver

( t ) Garibai, Corrpend. Hiílor. Tom. 4. 1. 3 ç. c. 56. Sandoval Hiftor.

de Carlos V. Part. 2.1. ií>. pag- 108. S. Maria. Ann. Hift. dia 7. Ac Janeiro,

e 26. do dito. Earbofa. Faltos da Luíit. 7- de Janeiro. Couto. Hift. da Ind.

Dec. 4. 1. 7. c. II.
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ver varias moradas de cafas fora das portas de San-

to André por baxo do Caítello , naquella parte em
que iubia hum caminho para a Porta do Moniz , af-

fim chamada daquelleHeroe
,
que facrifkou a vida

para com o leu corpo facilitar a entrada aos feus

companheiros para fe ganhar aos Mouros o mefmo
Caílello. A eííe citio chamavao Villa-quente , e há

tradição
,
que com hum Terremoto defabou algu-

ma eminência de terra mais vezinha á muralha

,

que deíhuiu aquella pequena povoação. Deite , e

femelhantes íuccetlbs ,
que poderião acontecer em

outros citios , fe fabricaria a noticia daquellas fub-

verçoens
,
que tenho por incerta.

271 Ainda na fuppofição ,
que neíle Terremo-

to náo houve fubverção , me parece que foi mayor,

que o de 1755. Comparada a grandeza da Cidade ao

prefente , com o que era naquelle tempo , forão

mayores as ruinas , pois 1500 cafas feria a quarta

parte da Cidade. Tenho certeza por documentos
authenticos ,

que ainda depois daquelle anno fe ere-

giráo não fó todas as ruas do Bairro alto
,
que fícao

para fora das portas de Santa Catharina , e poítigo

de S. Pvoque , mus tambem muitas
, que efrão da par-

te de dentro dos muros
?
que formavão aquellas por-

tas. Da mefma forte fe aumentou a Cidade por fo-

ra das portas de S. Antão , Mouraria , Santo André,
e portas da Cruz , cujos fuburbios, formão aopre-

zente huma Cidade muitas vezes mayor
,
que a

murada pelo Rey D. Fernando. Nem obfía di-

zer-fe vulgarmente
, que o Terremoto prezente foi

mayor
, que o de 153 1 ,

por fe verem arruinadas a

Torre da Baíilica de Santa Maria , e muitas Igrejas
?

que naquelle não cahirão. A iílo refpcndo, que
ti.mbem neíle ainda ficou fem mina a outra Torre

da
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da meíina antiga Sé ç e que as Igrejas

, que cahirão
agoramaquelle tempo eráo muito novas

9
e rezeílirão

da mefma forma
,
que ao prezente fuccedeu ás duas

Igrejas de S. Bento, á de N. Senhora das Neceílkia-
des , á do Menino Deos , á dos Pauliílas , e outras ,

com alguns Palácios ^ e caías novas
, que não pade-

cerão mina coníideravel. Mo mefmo fentiu o Eru-
"dito Pedro Norberto de Aucourt ePadilha, (u)
cujo parecer quiz aqui provar mais amplamente pa-
ra tirar o íequito da contraria opinião

, que tem fi-

do a mais íeguiáa, á qual íempre meopuzcomos
refeiidos fundamentos , e outros

, que deixo a refle-

xão dos Doutos. Jeronymo Cardozo , fez hum Poe-
ma Latino \ em que relata os eftragos defle Terre-
moto j corno refere Barbofa. Bibliot\ Luf. T. 2. no
titulo deite Eícriptor.

1536 272 Em 24 de Março houve em Sicilia hum
grande Terremoto , a que fe íeguiu huma violenta
erupção de chamas do Monte Ethna. Foi viíla pri-

meiro ao pôr do Sol huma nuvem negra fobre aquel-

le monte. ( x)
1537 273 Nefte anno em o primeiro deMayo, ha-

vendo precedido em Sicilia grandes eílrondos fub-

terraneos, como de artel liaria , tremeu a terra for-

temente , e foi tão grande a repetida erupção do
Ethna

, que correrão rios de betume , e enxofre.

Suas cinzas chegarão a Calábria. O monte defceu
alguma couía no feu cume. Durarão doze dias os

• tremores da terra, (y

)

153H 274 Em Itália houve nefte anno-hum Terremo-
to

?
que durou quinze dias. Em 30 deSeptembro

,

junto

( » ) Padílha. Effeitos raroa dos Elementos, pag. 6 4. » & íeq.

(x ) Clúvér. fupr L.i.c.8.

[j/ ] ídc.^ íb. iiuiTon. Hiíioire Natur. T. I. dife. 2. art. 1$.



DOS TERREMOTOS. $7
junto a Pouzolo , fe levantou hum novo monte

,

em cujo cume ha hum lago de 50 palmos de diâme-

tro. Jeronymo Borgia em hum Poema
]
que dedicou

a Paulo III. , diz
,
que eíta montanha tem 3750.

paílbs de alto. Nefte mefmo tempo o lago chama-
do Locria fe entupiu de terras , cinzas , e pedras

,

ficando reduzido a hum terreno em forma de pân-
tano. (2)

275 Nefte anno tremeu a terra do Para , e Cer- 1 540
toens do Maranhão tão fortemente

,
que abriu va-

rias bocas , e tragou algumas das Povoaçoens dos
feus habitadores.

276 Houve neíle anno hum Terremoto em Ita- 1541
Jia , e na Judea. A fonte chamada de Elifeu lançou
chamas antes de fe fentir o tremor da terra, (a)
277 Hum violentiíTimo Terremoto fez grandes 1543

eftragos no Eftado de Florença. Deixou deíTolada

quaíi inteiramente a Villa de Efcarperia. Cahirão
mais de 500 cafas de Campo. Morrerão duas para
três mil peíToas. ( b )

278 Nefte anno quaíi toda a Europa foi aííufta- 15:45"

da com tremores de terra, que caufárão a ruina de
muitos edifícios em vários lugares, (c)

279 Em Lisboa em 28 deJaneiro foi vifto o ar 1551
incendido em fogo. Choveu agoa cor de fangue , e
fobreveyo hum Terremoto , em que cahirão mais
de 200 caías , e morrerão mais de duas mil peílbas.

U) .

280 Em 7 de Septembro houve outro em Vim- 1556
H na

(O

(O
(<0

Bucelinus apud Zahn. Ib. PlefTon. Voyag. d* Ital. T. 2.

Bcrredo. Anual, do Maranhão. L. 1. n. ^7. Zahn. íb.

Sandoval. Ib. fupra. • Put. 2. J. 25. §. 28.
La Fuente. Diar.hifL Part. 9. p;>g. uç.
Santa ivlaiia. Anno jLuít. T. I. dia z'ó de Janeiro.
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, que arruinou muitos edifícios , e cau-
fou algumas mortes, (e)

1556 281 O Terremoto deite anno lie hum dos mais
horrorofos

, que tem acontecido no Mundo. Toda
a Região do Monte Sinai com muitas Cidades , e
feus povos, foi fubvertida, apparecendo em íèu
lugar hum grande lago , nao efcapando mais

,
que

hum Menino nadando em hum pao. (/")

282 Neíle melmo anno houve outro formidá-
vel na China nas Províncias de Sanxi , e Santunt.
Abriu-íe a terra em varias partes, e fahiu delia fo-

go em Venyanfu
,
que confumiu huma Cidade in-

teira , e nella muita gente. Em muitas Cidades
houve grandes ruinas ; crefcerão os rios , e pereceu
gente innumeravel. A Cidade Cochu foi deflblada
por fogo do Ceo. Hum grande vento, e chuva
acompanhou eíle Terremoto , coufa poucas vezes
fuccedida. (g)

1559 2^3 ^ra ° terceiro Domingo de Quarefma
\

quando rebentou o Volcão de Aguaniai no Peru j

correndo delle tanto fogo
,
que encheu huma que-

brada de meya legoa de fundo. Lançou pedras raa-

yores
,
que quatro boisjuntos meya legoa de diftan-

cia. À cinza foi tanta
, que efcureceu o dia. Tem

'ceifado' , e repetido outras vezes, (ò)
1 562 : 284 Neíte anno houve tremores de terra na Ilha

de S Jorge , fem mais damno
,
que o temor da gen-

te. Na Ilha do Pico tremeu a terra tão repetidas ve-

zes
,
que íb em hum dia houve 24 tremores. Em 23

de Septembro depois da meya noite houve huma
grande trevoada com muitos rayos *, e logo foi vil

to

( e ) Zuhn. íb-. fupra.

( f )
Kirker. Mundus íubterr. L. 7. c. 12.

( g-
)

Bift. desRevoi. pag. 268.

í íl
) Tor-juêiit^ás io. iiipra. T. 2. 1. 14. C. J2.

"{:-.::%
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to íahir do Pico do Cavalleiro muito fogo , de que

fe formarão ribeiros ,
que caufárão grandes eftra-

gos , e continuarão por tempo de nove mezes com
grandes Terremotos , o que fez retirar daquella

Ilha quaíi todos feus moradores. (
*

)

285 Na Ilha deS, Miguel houve hum Terremo- 1 5'63

to dos mais horríveis , de que há memoria. Succe-

deu em huma fexta feira 26 deJunho , a huma hora

depois da meya noite. Em quatro horas repetiu

quarenta vezes, e continuou té dia de S.Pedro. Ou-
tras memorias , dizem ,

que durou 30 dias. No ter-

ceiro dia de tarde depois de grandes abalos , e hor-

rorofos eílrondos fubterraneos , fe abrirão dous

Volcoens na ferra , de que fahiu primeiro huma nu-

vem de tanta cinza
,
polme , e terra , que cobriu tu-

do 5 e chegou a ver-íe no mar em diílancia de 80 le-

go as j e até Portugal dizem
,
que chegarão as cinzas.

Virão-fe cem horror voar pelo ar grandes pedras, e

arvores inteiras. Depois correrão rios de chamas , e

de metais fundidos
,
que devorarão tudo ,

que en-

contrarão té ornar, onde ao entrar nas agoas for-

mavao hum medonho eílrondo. Os vapores falitro-

fos , e fulphurios fazião defmayar muitas peíToas.

Os homens andavão atónitos , e patinados fem fa-

ber para onde fugiíTem ao perigo. Acalmada a eru-

pção fe viu ferem duas grandes bocas no Pico da la-

goinha, affim chamado por huma, que havia no cimo
do Monte , huma que tinha huma legoa de circunfe-

rência • outra pouco menos , em cuja profundidade
ainda laborava o fogo; porém mais remiíTo. Paliado
algu tempo ficarão reduzidas a dous grandes lagos.

Foi grande a perda dos edificios , e fazendas. ( / )

H 2 Foi
(

*
) Menezes. Chron. de ElRey D. Scbaft. c iot.

( i ) Idem. Chron. de ElRey ]>. Seb-aft. c. i©<5; ele7< S. Maria. Ib.

T. 2, 26 ce junho. Cordeiro. hi'ft. Inf. L- 5. ç* 11.
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1570 286 Foi muito grande o Terremoto
, que expe^

rimentou Ferrara nefte armo. Foi vifta antes huma
grande eícundao

, a que fuecedeu hum furacão,
bobreveyo ferenidade por efpaço de huma hora.
Viu-íejunto a Lua huma Eflrella Crineta. Tornou*
le a eícurecer o Ceo com grande cerração : e pou-
co antes de amanhecer começou a tremer a terra
com tanta violência

, que poítrou quafi todos os
ecíiíicios. No efpaço de poucas horas houve 150
tremores. Foi fentido emMantua, Veneza , e ou-
tras partes de Itália

;
porém com menor eflraoo A

eíte grande Terremoto fe ieguirão grandes immda-
çoens

, affini em Itália , como nos Paizes baxcs. Du-
rarão os tremores da terra dous annos.

287 Em Inglaterra no Principado de Horford
íe mudou com grande eílrondo , e vento huma por-
ção de 1300 pés em quadro com quarenta pés de al-
to

, e foi parar em mais de 400 pés de diíloncia (/)
File movimento não foi rápido

, porque gaíiou
dous dias a montanha para paíTar a diíFerente citio.
Ficou em feu lugar huma grande foíTa. (/;/) Com
efla circunflancia parece inverofimel eíte fucceíFo

;mas eílá baftantemerite circunfíanciado no ultimo
-Author

, que aponto
, que lie o que juntou mais

íncíividuaes noticias dos Terremotos de Inglaterra,
e aiz

, que foi a 17 de Fevereiro de 157 1.

1571 2C8 Neíle anuo continuarão em Itália por mui-
tos jnezes os tremeres de terra. Em Nicea fe arrui-
narão muitos edifícios. Na Grãa Bretanha , entrou
o mar pelas terras dentro, (n)

1572 289 A 25 de Septembro tremeu a terra na Ilha

do
(./ ) Natal. Com.it. Hífl. L. 2.

( 1») Thuan. bilior. fui íemporid.
desRcvol. Lag. 270.

; h ) 2\M. Ib. fupra.

T. 2. h. 51. ad ann. I571. Kiíi
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do Pico por efpaço de 5 minutos com grande ef-

trondo fubterraneo. Rebentou huma montanha
por hum lago , e por cinco aberturas fahiu tanto

fogo
,
que formou huma Ribeira de polme ardente,

que difeorreu por efpaço de huma legoa té fe metter

no mar ao Norte da Ilha , formando á entrada das

agoas hum grande Cáes de pedraria abrazada , vezi-

•nl o ca Viíla de Roque. Foi tão grande o fogo,
que fe viu de todas as Ilhas Terceiras. O celebrado

Tico não padeceu coufa alguma, por fer toda a im-
pressão daquelle fogo no baxo da Ilha. ( o )

290 Ecuve também neíle anno outro Terren o-

to em Boruffa
,
que cauíbu muitas ruinas. (p

)

291 Havendo-fe viílo três Soes em Sicilia fuece- 1573
derão grandes Terremotos. ( q )

292 Em 26 de Fevereiro foi fentido hum muito 1574
grande na mayor parte de Inglaterra. Fez alguns
eítragos nos edifícios , e caufou hum geral eípanto
nos léus habitantes. ( r )

293 Em 7 de Junho pelo meyo da tarde houve J$7S
hum tremor de terra em Lisboa, com impulfo tão
violento, que fe abalarão todas ascafas, e o que
nellas havia , com grande horror, e aíTombro dos
feus habitadores. ( j? )

294 Neíle anno houve hum Terremoto na Ilha 1577
de Chipre, que arraiou muitos edifícios públicos,
e particulares, (t)

295 Forao afiliei as com tremores de terra In- j^g
glaterra, França , Holanda , e grande parte do Im-

pério,

( o
)

Cordeiro. Hi ff. Inibi. L. 8. c, Iq.
1

{ p )
Zahn. 1b. iupra.

, ( q ) Torqucinuda. lb, T. 2. L. 14. c. yí.

{ r ) Hiíloircdes Revcl. pag. 272.

( s
)

S. Maria. Ib. T. 2. dia 7 u. Junho.

1 t
) Kút. Comit. Ib. U zX,.
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perlo

\
que durarão muitos dias do mez de Abril.

Á terra fe abria a cada paífo , e o mar com a violên-

cia das fuás ondas aumentava o horror. Em 6 do
mefino mez ás 6 horas da tarde houve hum em Lon-
dres

7
que arruinou muitos edifícios , e cauíbu al-

gumas mortes , ficando também muitas peííbas es-

tropiadas das ruínas, (u)
296 Na Ilha de S. Jorge, em 28 de Abril, fe co-

meçarão a fentir tremores de terra
,
que até a noite

feguinte repetirão oitenta vezes. No primeiro de
Mayo fobrevierao mais violentos , e rebentarão cin-

co volcoens formando igual numero de ribeiros de
rogo

,
que deítruirão muitas legoas de campos , e

vinhas té o mar. Hum deites
,
que rebentou de hum

monte desfez efte , e formon hum grande pico em
huma vinha , deixando na fua origem hum profun-
diílimo vale. Abriu-fe a terra em muitas partes.

Duas daquellas aberturas lançavão pedras
,
que fu-

biao a perder de viíla. Cahirão muitas cafas , e hou-
ve muita perda. Foi viíla huma nuvem abrazadou-
ra

,
que matou alguns homens. A cinza foi tanta

,

que entulhou as portas das cafas. ( x )

297 Houve hum grande Terremoto nas Provin-
das de Holanda. Não fabia a gente onde fe refu-

giaífe de tanto perigo
;
porque a terra fe abria em

muitas partes , e o mar moítrava hum movimento
horrorofo. (jy )

298 Em Chaquiavo , ou la Paz , Cidade do Pe-
ru , correu huma montanha , fobre grande parte de
hum lugar chamado Angoango , e o fubmergiu in-

tupindo hum lago , e vendo-íe correr a terra , co-

mo
( u ) Haraeus. Ann. Barbant. T. 3. pag. 30$. Thuan. Hiíl. fui ícmpor.

Tom. 3. 1. 71.

( x ) Cordeiro. Ib. 1. 7. c 3.

( tf ) Strada, De bello Belgico. Dec. a. 1 4.
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mo agoa por mais de huma legoa , ficando tudo

hum campo razo. ( z )

299 Neíle anno houve hum grande Terremoto 1582

em Àrequipa , em México , e por toda a Nova Heí-

panha
,
que cauíbu muitas ruinas. (a)

300 Em 13 de Janeiro fe viu na Grãa Bretanha 1583

outro fucceíTo femelhante ao que já referimos.

Junto a Blackmore foi tranfpoitado hum terreno

de baílante extençao em diitancia de 900 pés com as

arvores na mefrna^poftura. Deixou em feu lugar hu-

ma grance cova (*)
França pouco fugeita aos eífeitos dos Ter- 1584

remotos
,
padeceu eíle anno hum . que atemorizou

bailantemente a todos feus habitantes, (c)

302 Havendo precedido ver-íè huma ténue eh a- 1585
ma íbbre a terra , foi fentido hum violento Terre-

moto em Berna com grande eíhcndo íuhterraneo.

No quarto dia fe rompeu hum monte
,
que £cando

diííante três legoas de lugai de Hiberna, hum gran-

de vento
,
que" íahiu pela abertura , lançou íbbre

aquelle lugar , muitas pedras , arvores , e terra com
o que o arruinou inteiramente , com morte de mui-

tas pelicas, (d)

303 Na índia por 40 dias houve grandes , e con- i$86
tinuos Terremotos. Abriu-íe a terra em diflerentes

citios , e fubveiteu parte de algumas Cidades. No
mefnío tempo

, que começou a arder hum monte na

Ilha de Java , cujo fogo , e fumo , cubrirno de tre-

vas aquella Ilha , fe incendeu outro em huma das

Badanas
,
que arrojou huma prodigiofa quantidade

c;e cinzas 5 e penhaicos.

( % ) Torquemada. Ib. fupra. T. 2. 1. 14. c. 35.

( a
)

ídem Ib.

(b ) Hiftotr. dcsRevol.pag. 277.

( c
)

Zabh. Ib. fupra.

(
d

) Thuan. Hiií. íti íempor, T.4. l. 82. adann. l«

No
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304 No meímo anno houve Terremoto no Ja-

.plè com a mefma durapo , e eflragos. Nagafama

,

Cidade populofa, paftè foi abíbrvidà peia terra,
parte confumida pelo fogo

, que o defcuido não evi-
tou. Outra Cidade foi fubmergida no abiímo intei-
ramente com todos feus habitadores. No Reyno de
Vome defappareceu hum Caílello , íicanco em feu
lugar hum retido lago.

305 A 9 deJulho foi grande o Terremoto
, que

houve na Cidade dos Reyes, precedendo hum ruido
fuhterraneo, que logo afFugentou a gente para o
campo. Foi fentido em mais de 170 legoas de coita,
e cincoenta pelo Certão. Entrou o mar pela terra
dentro duas legoas , fobindo quatorze braças dos
feus antigos limites. O mefmo havia fuccedido em
outros alguns annos antes por 500 legoas de exten-
ção

,
que vão de Chile té Quito.

30o Em 23 de Dezembro cahiu quafi toda a Ci-
dade jde Guatimala, havendo precedido lançar o
Volcao vezinho grande quantidade de fogo por eí-
paço de féis niezes. ( e )

1587 307 Em 30 de agoílo ao por do Sol foi grande
o Terremoto

,
que padeceu Quito. Deixou eíle ar-

ruinados quafi todos feíis edifícios. Parte de hum
monte cahiu para a planicia , matando muitos Cam-
ponezes , e gado. Em outro citio appareceu hum
lago aonde antes eflava hum lugar , comagoatão
fétida

? que infecionava o gado , e a gente, (f)
1588^ 308 Neíle anno experimentou França grandes

Terremotos em Nantes, Anjou, e outrVterras,
com grande mina de Igrejas , e caías, (g )

Em
( e

)
Hazart. Ann. jâôon. P. 5. c . 7. Torquemáda. Ib. T.2.I.14. Ih.

CJ5. Ameziw. Cart. Pbil. pag. p.
( ,/) Zahn. Ib. fupra.

( g ) Thuan. Hift. fui tempor. Tom. 4. 1. 9,
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309 Em 7 de Septembro foi fentido hum gran- 1590

de Terremoto em Anílria , Baviera , Mifnia
9
e ou-

tras partes. Em Vienna poftrou por terra a Torre
de Santo Eítevão , outra fobre a Ponte , o Moftei-
ro da Abbadia Eícofeníe , e outros muitos edifí-

cios. Abriu a terra grandes fendas em varias par-

tes, (jb)

310 Neíle anno foi affli&a Vienna de Auílria 159

1

com a repetição de tremores de terra violentos

,

que durarão quatorze dias. ( / )

311 Na Ilha de S. Miguel houve hum Terremo-
to

,
que principiou em 26 de Julho , e durou té ia

de Agolto. Tremeu a terra quaíi continuamente , e
fe arruinarão a mayor parte dos edifícios. Elevá-
rão-fe colunas nas planicies , e abaterão-fe montes.
Sahiu da terra huma grande torrente de agoa

, que
correu quatro dias. ( / )

312 Houve hum Terremoto neíle anno em Lar, 1593
Cidade de Perfía , tão violento

, que arruinou mais
de íleo edifícios, (m)

313 Hum grande Terremoto, que houve em 15^4
Pouzolo fez entrar o mar pela terra dentro , mais
de 2oopaíTos. (n)

314 Em 22 deJulho , houve hum em Meaco , 1596
Cidade doJapão , que arruinou famofos Templos,
e Palácios , cuja conílrucção havia cuftado a Tai-
coloma o trabalho de mais de 100U operários , e
fommas immenfas. O mar entrou muito pela terra,
dentro

, e quando fe retirou levou com a violência
das agoas

, grande jparte do Paiz , fubmergindo as

I Cida-

( h ) Zahn. Ib. íupra. Thuan. Ib. T. í. 1. ioo. ad ann. I < oo.

(/) Zahn. Ib.fupra.
J

( /

)

BufFon. Hift. Natur. T. i. Difc a. art. itf.
(m) Zahn. Ib.fupra.

ia) Idemlb.
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Cidades Ochinofama , Eviro , Famaoqui, Fengo, e
Ceicicanaro.

315 Em 18 de Dezembro hum movimento da
terra no Condado de Ken , em Inglaterra , fez ele-
var outeiros nos vales , e baixar montes , e outras
mudanças do terreno, (0)

T-597 316 Em 22 de Julho cahiuhuma grande parte
do Monte de Santa Catharina de- Monte Sinai em
Lisboa. Efte monte era eminente ao mefmo rio na
mefma altura , em que ao prezente fe conferva a
Igreja Parochial de Santa Catharina , e havia nelle
1 10 propriedades de caías

, que formayão três gran-
des ruas , e hum Cães de pedra a borda do rior Pe-
las onze horas da noite daquelle dia, começou a
gritar hum homem deíconhecMo ,/ dizendo ,

que
fugilfem todos

5
porque fe fubvertia o monte. A

eílas voze^ fe retirarão os moradoras para a parte
da terra \ depois fe fubmergiu o monte deíappare-
cendo todas aquellas ruas , e edifícios em hum inÇ-

tante. Não referem as memorias fe houve Terre-
moto na Cidade. Eu duvido fe foi fubverfaó , ou
feparação do monte, cahindo huma parte deite pa-
ra a banda do mar. Parece-me eira mais provável

;

porque fe fora fubverfão havião as agoas cobrir to-

do aquelle citio inteiramente. Outras memorias

,

dizem , que erão 300 moradas de cafas ; mas deve-
fe entender fogos

,
que podia haver nas cafas , que

formavão aquellas ruas. (p )

317 A 7 de Agoílo do mefmo anno na Ribeira
de Alcântara de Lisboa , fe unirão com grande rui-

do dous montes
, que eílavao feparados , fobindo

íèífenta palmos hum vale, que os dividia , ficando

eíle

:

( ) Hifioire dcs Revol. pag, 275?. . e feq.

i p ) S, Míu-ia, Jb , Tom, i, dia zz d« Julho.



DOS TERREMOTOS'/ _ 67
eítc depois excedendo trinta palmos aos referidos

montes
,
que antes o dominavão. ( q )

318 Em huma terça feira , ás $ horas e meya da 159%

tarde de 8 de Julho , tremeu a terra em Lisboa cóm
huma eommoçaõ tão violenta

\
que cahia a gente

por terra , e foi viílo faltarem nas cafas as aliavas

para o ar, o que fez fahir para os campos, e ruas

a todos os moradores. Repetiu mais duas vezeS

com pequeno intrevalo de tempo , e com o mefmô
impulfo. (r)

319 Em 14 de Fevereiro houve hum grande I"D0

Terremoto no Reyno do Peru. Na Cidade de Are-
quipa cahiu huma chuva de arêa , e cinza por tem-
po de 20 dias

,
qiíe fez grandes eílragos nos gados

?

e chegou a arruinar muitas cafas. ( s )

320 Em 8 de Septembro entre a huma, e as 160

1

duas horas da noite fe fentiu hum violentiífimo

Terremoto em toda a Europa, eAíia. (t)

321 Houve hum fortiflimo no Reyno do Perii , 1Ó04
que foi fentido em 300 legoas de diílancia. O que
houve em 25 de Novembro em Arequipa foi tão
violento

, que deixou aquella Cidade da Nova Hef-
panha totalmente arruinada. ( u )

322 Em Herbipolis houve hum Terremoto vio- 1 607
lentiílimo pelas 6 da rnanhãa. Fez vários eílragos

,

e abriu huma rotura na terra de grande profundi-
dade.

( x )

323 Houve hum grande Terremoto no Reyno 1 611
I2 .de

( q ) Conde da Ericeira Mem. da Acad. Real , em % de Julho de 1724,
Ixtr. dos livros do Conde de Vimieiro. L. ioz.

( r ) S.Maria. Ib. 8 de Julho.

( j ) Zahn. Ib. fupra. Hiitoire desRevol. pag. 282.

Zahn. Ib. íuora.( O
( «)
(

) Torquemada. Ib. fupra. L, 5.C. 60.

) Thuan. Ib. T. 5. i. 138.
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de México

, quedeftruin muitas Igrejas , ecafas na
Cidade , e outros lugares.

(y )
1612 324 Neíte anno padeceu hum grande Terre-

moto Lengovia
, e Belebelda , que fez grandes eftra-

gos Durou quatro fomanas. Eíie foi acompanha-
do de tempeftades

, que caufárão muitas ruínas nas
terras marítimas. Nas Coitas de Portugal perece-
rão felTenta Navios. Em Itália , Alemanha , In^k,
terra

, e Cândia cahirão muitos edifícios e morre-
rão milhares de peíToas. ( z )

1614 325 Em 14 deMavo , pelas três horas da tarde,
improvifamente fe abalou a Ilha Terceira , com tão
horrorofo Terremoto

, que parecia
, que íe fubver-

tia. Arrumarao-fe todos os edifícios : 28 Templos
cahirão por terra. Obfervou-fe ficarem todos os
púlpitos em pé, como refpeitando a verdade

, que
nelles fe publicava. Forão grandes as ruinas de vi-
das

, cafas , e fazenda. Na Villa da Prava , huma fó
cafa não fícou em pé. (a)

1617 326 Nefte anno houve hum fatal Terremoto na
Ilha do Santo Domingo

, que durou 40 dias. Re-
correrão os habitantes ao Patrocínio de Maria San-
tiíílma na lua Imagem , e Igreja de N. Senhora da
Mercê , e fizerão voto de tomarem a mefma Senho-
ra por Prote&ora da Ilha , e forão livres das ruinas,
e deígraças

, que ameaçava tão repetido tremor.
Iodos os annos fazem huma procifsão geral á mef-
ma Igreja, em memoria do benefício, que recebe-
rão, (b)

1618 327 Em 12 de Fevereiro , houve hum no Rey-
íio do Perii

, que no efpaço de hum quarto de hora
difcor-

(y ) Torauemada. Ib. c . 74.

( x. ) Carrilo. Ib. iiipra. L. 6.

) t \ &¥ark
í
Ib

'
T ' 2 dia H deMayo. n. f.

{ b
) ralamanco, La Merced Coionada. L. 1. c.ij.
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difcorreu por 560 milhas. Foi vifto no Ceo hum
Cometa

,
que defappareceu no tempo do Terremo-

to, fuccedendo a eííe huma columna de fogo no ar,

que fe desfez com grande eftrondo. Perderão algu-

mas peíToas a voz , e morrerão de palmo. ( c )

328 Em 4 de Septembro, pelas féis horas da tar-

de, Pleurs , Cidade dos Grifóes , foi interrada por
huma montanha

,
que lhe ficava ao Norte , a qual

fe elevou da fua cituação , e cahiu fobre a Cidade

,

deixando-a fepultada com os moradores , que aha-

bitavão. Caulòu efte movimento hum vento fubter-

raneo
, que depois fe fez fentir fobre a terra , com

tão grande eftrondo , e fúria tal
,
que forao algu-

mas pefíbas arrebatadas a lugares diftantes. Dos
feus habitantes fó efcapárão quatro, que efta\ão
nos fuburbios. (•//)

329 Neíle anno a 14 de Fevereiro , as onze ho- 1619
ras e meya do dia , houve hum Terremoto na Nova
Hefpanha , que durou hum quarto de hora , e dif-

correu de Norte a Sul , por efpaço de 500 legoas , e
feífenta de Leite a Oefte. Abriu lerras , e monta-
nhas , defcobriu profundas covas , e fez apparecer
novas lagoas. Os rios corrião agoa negra. Os pei-

xes deixando o feu natural elemento faltavao para
a terra. A Cidade de Truxillo , e outras Povoações
padecerão muitas ruinas nos feus edifícios , e mor-
reu muita gente (e)

330 Hum violentifílmo Terremoto foi fentido 1622
nefte anno em Inglaterra , Holanda , Flandres , Ale-
manha , e outras Províncias. Durou dous minutos,
e.forão mayores os abalos nas montanhas

,
que nos

vales.

( e ) Zahn. íb. fupra. '%. 4. n. 16.

{d ) Merc. Franc. Tom ç.ann. 1618. pas;. 2.94.

( e ) Avilla. Theatr.Ecd. de México, p/55. LaFuenSe, Diar. Hift. P.
2. p a g. 2Í0.
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Abalou 2600 legoas em quadrado. (/)

1624 331 Houve vários tremores de terra em Itália.
Forao majores os eílragos em Argento , Cidade do
Ducado de Ferrara

\
no que houve em 21 de Mar-

ço , o qual arruinou muitas Igrejas , e mais de 130
cafss, com morte de25'pen

r

bas, e grande numero
de feridos. Foráo viftos no Ceo muitos meteoros
de fogo. (g)

332 A 1 1 de Mayo do mefmo anno , ás três ho-
ras e meya da manhaa , hum grande Terremoto em
•Sevilha , caufou grande efpanto , e terror nos feus
moradores, {ò)

162Ó 333 Em a noite de S.Pedro, eS.Paulo, tre-
meu huma Província da China, diftante 100 legoas
de Pekin , violentiffimamente. Efte grande Terre-
moto durou hum mez; tremendo todas as horas a
terra. Vinte e oito lugares forão fubvertidos pelas
aberturas da terra , ou fubmergidos pelas agoas',
que íahião do feu centro. ( /

)

1627 334 Nefte anno houve repetidos Terremotos
na nova Granada

, que defcruirao muitas Povoa-
çoens. O voto

, que fez a Cidade de fanta Fé a S;
Francifco de Borj a , tomando-o por Patrono, fez
aplacar a fba continuação , e eílragos. O mefmo
imitarão todos os povos do mefmo Re)mo. ( / )

335 Flouve outro na Provinda de Cagayanpes,
que arrazou húa montanha, chamada Carvalos, cu-
jas ruinas caufárão grandes eílragos. Nela Provin-
da forno antigamente muito terriveis os Terremo-
tos. No que foi fentido efte anno na Cidade de S.

Seve^

(./) ^-ay apud Padilha. Effeitos raros dos elementos, paj. 7g.
( g ) Mercur. Fràrtc. Tom. io. ann. 1624.- pag? IS5. -

( h) Carrillo. Ib.fupra. L. 6.

( i ) Zahn. Supra.

( / ) Relação do Patrocínio de S. Francifco de Borja.
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Severino , forão tantas as ruinas ,
que perecerão

10U peíToas. Foi viílo com admiração , hum meni-

no livre dentro em hum fino. ( m )

336 Em 30 de Julho, houve hum grande Ter- 1 628

remoto em Apúlia. Hum lago de 20 milhas de cir-

cunferência fe fecou inteiramente. Em Dezembro

no Ducado de Meklemburgo , houve hum fortiííl-

mo tremor de terra
,
que derribou muitas cafas , e

fez muitos eftragos ; ao qual fe feguiu huma horro-

rofa tempeftade , comtrevoada. (»)

337 Neíte anno houve tão formidáveis Terre- 1629
motos em Nápoles, que íizerão perecer naquelle

Revno , mais de 70U peíToas , ficando muitas Ci-

dades , e Villas arruinadas. ( o )

338 Em 2 de Septembro , fegunda feira pelas 1630

nove horas da noite , teve principio hum grande
Teiremoto na Ilha de S. Miguel, com impuííb táo

vehemente
,
que fe tocarão os finos da Cidade de

Ponte- delgada, como a fogo, o que pozatodos
feus moradores em hum mortal deíacordo. Conti-

nuarão os tremores com poucos intervalos , té hu-

ma hora depois da uieya noite , em que fe ouviu
hum medonho eílampido , com o qual fe abriu hum
Volcão na ferra , de que fahirao tão ardentes , e fu-

xiofas chamas
,
que em hum inftante devorarão gran-

de numero de arvores , muita copia de gado , e dous
lugares inteiros , com perto de 200 peíToas. Na
quarta feira fegiiinte lançou tantas cinzas

,
que em

muitas partes fubia a 20 e 30 palmos de altura. Du-
rou eíla fatal inundação três dias , e três noites

,

com tal cerração
, que de dia fenão vião os homens,

( m ) HiftGen. des Voyagcs de Franc. Tom.l. p.325.

$. 4- n- lo- BuíTieris. Flofcul. Hiíx. Arsola ií. pag. 425.

( n ) Scott. Anatom. font. , &fluv. L. 1. c. 5. §. 4.

( o) Buffon. Ib.íupra.-art. 16-pag. $14.

Zahn. íb. fupr.
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huns aos outros. Continuarão os tremores , e feus
efíeitos onze dias. Fizerão-fe muitas prociíToens , e
ngurofas penitencias

, por intenderem os morado-

6
res dac

l
uella Ilna

? que era o fim da fua vida. (p )
*;3 339 Havendo precedido grandes tremores de

terra
,
e eílrondos fubterraneos , começou o Vefu-

vio a lançar muito fumo , e depois grande copia de
cinzas

j pedras , e largas torrentes de fogo. Em Ná-
poles fe faz humafeíla annual em 23 de Dezembro
para render graças a Deos

,
pela mercê de livrar

aquella Corte das confequencias daquelle incêndio.
340 Neíle mefmo tempo houve outro grande

incêndio em o Volcão do Monte Simo na Ethiopia.
Communicou-fe o fogo a partes tão diílantes. (*)Iô 3*> 341 Havia entre Calábria , e Sicília huma Ilha
chamada Stromboli, de quatro milhas de circuito

,
na qual havia montes

, que lançavao chamas , e cin-
zas. No fim de Fevereiro fe fubverteu inteiramen-
te, e o fogo íubterraneo abriu duas bocas , huma
en Calábria , e outra em MeíTina. ( r )

342 Em 27 de Março , houve grande Terremo-
to em Nápoles

, que durou muitas hoi as , havendo
principiado três horas depois do meyo dia , e arrui-
nou em Calábria as Cidades de Confenfia , Stelia-
no , Necaftro , e outras Povoaçoens. Nefta ultima
Cidade foi taõ fatal

, que fó efcapárão vivos o Bif-
po, e o Guardião dos Capuchos. Havião precedi-
do horroroíbs eftrondos fubterraneos no Monte Ve-
fuvio. Em Dezembro do mefmo anno houve huma
horrível tempeftade em Baviera, e vários Paizes de
Alemanha, (j*) £m

( p ) S. Maria. Ib. Tom. j. dia 2 de Septembro. n. I.

( q ) Purchot. Inftit Phil. Tom. 3. P. 2.5. 4 . c . 5. Kirker. Ib.Tom. J.
4.4. iedt.2. c. Io. 5. a. Gazetas de Lisboa. 1733. n. 9.

( p ) Brietius. Ann.Mundi. Tom. 2. adaan. 16}8.

( s
} Merçur, fms. Tom. 11, pag. 481. , e pag. 555.
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343 Em hum dos grandes Terremotos i que

houve nefte anuo em Itália , foi fubvertido inteira-

mente o lugar de Santa Eufemia na Calábria , fem
delle efcapar mais

,
que hum menino

,
que ficou paf-

mado , e mudo. Havia fido vifta antes da fubverçao
huma neblina

> que cobria o lugar , e depois ficou

reduzido a hum lago fétido. ( t)

344 No mefmo anno o Pico da Ilha dê Timorj

depois de grandes tremores de terra , foi fubvértr-
do , ficando hum lago em feu lugar. ( u )

345 Em hum Sabbado
, 3 de Junho do mefmo

anno , havendo precedido grande Terremoto oito
dias antes , fe abriu o fundo do mar huma legoa
diftante dá Ilha deS. Miguel , defronte do Monte
chamado das Camarinhas, fem que o pezo das agoas,
que tinháo naquelle citio 150 braças, pudeífe reba-
ter a impetuoía fúria do fogo. Defpedia com muita
violência (por entre huma negra cerração ) pedras,
arêa , e agoa , elevando tudo ás nuvens. De quanr
do em quando arrojava penedos de tal grandeza

>

que paredão montes. Muitas vezes ao cahir fe en-
contravao com outros

, que hião fubindo , e fe def-
pedaçavão com horrendo eílrondo* Até fe desfez
fem mais damno

, que o fufto , e muitos peixes mor-
tos

, que arrojou o mar a praya. ( x ) Daquella ad-
mirável erupção ficou formada huma Ilha com
finco milhas de circunferência. Em diílancia de
mais de 8 legoas fe íentiu o cheiro de enxofre. (y )

346 Toda Alemanha padeceu hum grande Ter- 1640
remoto no mez de Abril , duas horas antes de ama-

K nliecer*

(t) Kirker. Mund. fubterr. Prasfat. c. 2.

( u ) Zahn. Ib. íupra.

( x )- S. Maria. íb. Toa.,2. dia 3 tk Julho , n, £
( J ) Kirker. íb. Tom. 1. 1. 2. e. íz. $. +
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nhecer. (2) Também fe extendeu pelos Paizes
baxos.

347 Nos fins do amio de ^ofeviuemSam-
boangan. ( Prefidio da Ilha de Mindanao , huma
das Filippinas ) cahir cinza meudiffima. A três de
Janeiro, ás fete horas da noite, foi ouvido hum
grande eftrondo , como de Artelharia , e Arcábú*
zaria. Na manhãa do dia quatro arrebentou hum
Volcão na Ilha de Sanguin , do qual fahirão gran-
des columnas de fogo , e depois tanta cinza

,
que

câuíbu huma êfcuridão total , de forma, que do
meyo dia até noite não foi mais vifta a luz do dia 4

As embarcaçoens
,
que eftavão no mar , fe julgarão

perdidas , fendo precifo trabalhar incefiamente ern

alijar á cinza, terra, e pedras ao mar. Em huma
pequena Ilha

, que eítá defronte da barra deJoio

,

houve ao mefmo tempo grande Terremoto , e fé

abriu outro Volcão
, pelo qual fahiu fogo

,
pedras,

conchas , e outras coufas
,
que gera o mar no feu

fundo. Mais admirável foi outro Volcão, quefô
abriu á mefma hora na Ilha de Manila , 150 legoas

diftante do lugar dos primeiros , do qual não fahia

,

fenão agoa. Precedeu á erupção hum grande fura-

cão , e logo hum violento Terremoto
,
que abfor-

veu na terra três montes , hum dos quaes
, (

que era

inacceííívél ) tinha na fua fralda três grandes Po-
voaçoens. Huma parte deftes montes voou ao ar em
grande diftancia , e fez tal eftrondo

, que foi ouvi-

do em 30 legoas de diftancia em circuito. Ficou
no lugar dos montes huma grande lagoa, (a)

1645 34-8 Houve hum Terremoto em Manilha ,
que

deftruiu a mayor [parte dos edifícios , e perecerão

mais

( r, ) Zahn. Ib. fupíá. Hift. des Revol. pag. 2§£.

{ a ) Niereinb. Obras. Yale, -uwr. pag. 3^2.

-
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mais de 300 peíloas. O anno leguinte repetiu ou-

tro também grande, ( b)

349 Neííe anno houve hum Terremoto em Chi- 1 646
Je

j
que cauíbu grandes minas 5 e foi táo iinpetuo-

íb nos montes Andes
, que poílrou alguma parte

delles , e fez baxar outros da fua altura. ( c )

350 No meíhio tempo huma montanha da Ilha

Mathian fe abriu Com hum eílrondo horrorofo , tu-

do efíeitos de hum grande Terremoto , e fahiu pela

abertura táo copiola quantidade de fumo ,
que ma-

tou hum grande numero de íeus habitantes. Em
1685 ainda íe via eíla fenda da terra, (d)

351 Em Sabbado , 12 de Outubro, antemanhãa, 16$1

começou hum grande Terremoto na Ilha de S. Mi-
guel , tão forte

, que na Villa de Alagoa cahirão

muitas cafas. Aflim durou fete dias , e no Sabbado
19 de Outubro , ao por do Sol , rebentou o pico
do Payo , e outro Pico vezinho j chamado de João
Ramos

,
pelos quaes fahiu grande copia de fogo

5

pedras , e cinza. As pedras , que fahião do Pico do
Payo fobiao muito alto , e cahindo perto delle for-

marão outros dous picos. Não houve mortes
; po-

rem muita perda de terra. Em ió^ó em 18 de Ou-
tubro tornarão a repetir grandes Terremotos \ mas
femdamno. (e)

352 Houve hum Terremoto no Campo Sora- 1654.
no, que foi fentido por três dias em Roma, mas
fem damno. Na Cidade de Sorano ao primeiro im-
pulfo concorreu o Povo para a Igreja de S. Reílitu-
ta Martyr , e feitas as preces , havendo todos fa-

li 2 hido

( b
)

Buffon. Ib. fupra, Toin. i. Diío z. art. if.

( c )
Kirker. Ib. 1. 2. c. 12.

( d
) Hift. dos Malucos. T. y. pag. 31 8.

( c ) Cordeiro. Hift. In fui. L. 5. c. 23.
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hido da Igreja

, cahiu efta inteiramente, (f)
1 6S7 353 Em 24 de Abril, houve hum nas partes Me*

redionaes da Noruega. Extendeu-fe por 160 mi-
lhas, (g ) Efte he o único Terremoto , de que acho
noticia , fuccedido nas terras mais vezinhas ao Nor-
te.

16601 354 Em toda França , foi fentido hum grande
de tremor de terra. Hum monte vezinho a Bigor-
nio fe fubverteu, apparecendo em leu lugar hum
grande lago. Junto a efte monte havia algumas Cal-
das r e entre ellas huma de agoa muito quente. Fir
cou depois defte fucceífo fregidiííima.

( h )
lé^3 355 Houve nefte anno hum grande Terremoto

em Canadá
, que difcorreu por mais de 400 legoas

daquelle Paiz. Principiou em 5; de Fevereiro , ás £
horas e meya da tarde , e durou a lua mayor força
até omez de Julho. Em todo efte tempo era a terra
agitada muitas vezes entre dia , e noite , durando
os feus abalos alguns minutos. Nos últimos mezes,
aindaque frequentes forão menos violentos. Cho-
carão humas montanhas com outras. Algumas ar-
rancadas do feu citio forão precipitadas no Rio de
-S. Lourenço. Outras fe fepultárão no centro da ter-
ra ,.abrin4o-fe efta debaxo delias. Huma montanha
de rocas

, que occupava mais de 100 legoas , fe bai-
xou de fornia

, que formou em feu lugar huma gran-
de planície. "-Depois defteigrande Terremoto te vem
naquella Região rios , e lagos , em citios aonde an-
tes não havia fenão montes innaceíílveis. ( /

)

1665 356 Nefte anno produziu o Ethna hum dos
^'

;
:

1 mayores

(f) Ada Sand. Maii. Tom. 6. pag. 662. Zahn. Ib.

( g ) Hift. des Rcvol. pag. 2S7.

( h ) Kirker. Ib. 1. 5. icít. 2. c. 4.

(
i

) Regnault. Entr. Piiy£ Tora. 2. Convcrf. 8. Joum. des Searóa».
l67S.J0ur.i7.
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mayores incêndios, que fe tem experimentado na-

quellc Volcao. Abriu eíle três novas bocas , das

quaes correrão três torrentes de matérias metálicas

incendidas
,
que juntas formarão hum rio ,

que ti-

nha de largo
,
quaíl huma milha. A acTividade da-

quelle fogo era tal
,
que mettida huma efpada nel-

le, no melmo tempo a liquidava, e desfazia. O
mefmo fuecedia com as pedras , ou metaes

,
que lhe

lançaváo. Não iguala a eíla potencia a actividade

dos melhores efpelhos uílorios de Villete, eTíchirf-

naus , cujo fogo ie julgava o mais violento. ( /

)

357 Em 5 de Abril , entre as oito , e nove ho- 1667
ras da manhãa , foi violentiíílrno o Terremoto

,
que

padeceu Ragufa , e durou féis dias. Ficarão quaíl

todos feus edifcios , e muros poílrados , fazendo
mais horrorofo eíle Terremoto o fogo

,
que com

grande eílrondo fahiu da terra. Sobrevierão os
Turccs , e Morlaeos , e acabarão de deíhuir tudo,

de forma
,
que de féis mil habitantes não efeapárão

5C0. (m) Dalmácia , e Albânia padecerão muito.

358 Em 25 deJulho , houve outro em Xantuni,
Província da China , o qual durou dez dias contí-

nuos. Na vefpora havia-fe ouvido na Cidade Tay-
gan , hum horrorofo trovão fubterraneo , cujo e£
trondo durou algum tempo. Depois por algumas
aberturas da terra fahiu hum vapor , como huma ne-

gra nuvem
,
que formou 110 ar hum efíxondo , co-

mo de tambores. Em a Cidade Luicheu durou 22
horas, e levantou pelas aberturas da terra mentes
de arêa , e delles fahirao tantas agoas

?
que innun-

dáião aquella Provinda. Partiu-fe o Monte Mu-
ni) n em duas partes. Em 24 de Agoílo

}
rompendo-

( / ) Feijoo. Cart. Tom. i. c. ir. n. I?.

C *a) Zahn. Ib. fnpra.. Kiiker. 1b. 1. 4. <M«,
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fe o Monte Ycan ( havendo três dias antes manado
dellc hum liquor fanguineo ) foi abforto ", como
também dous lugares da meíma Província. Succe*
derao depois graviffimas tempeílades

, que deftruí-
rao muitos edifícios.

( n )

1669 3^9 A 11 de Março, houve hum dos mayores
Terremotos

, que padeceu Sicília. Abriu-fe de re-

pente a terra com hum grande relâmpago. Sahirão
do Ethna multidão de chamas , e cinzas por três

aberturas. Correu hum Rio de enxofre de altura de
15 palmos

,
que deílruiu quanto encontrou , e pre?

cipitando-fe no mar fez ferver as agoas. ( o )
1679 350 Houve hum em toda a Alemanha

, que der-
ribou muitos edifícios em muitas Cidades. Em ou-
tras na fez eítrago algum, (p )

1671 ^Ó! Em r 6 de Agoíto, antes de amanhecer)
houve hum horrorofo Terremoto na Cidade de S.

Salvador da America Hefpanhola
, que arruinou

muitos Templos , e cafss ,' amanhecendo feus mora-
dores nos campos quafi nus. Durou 25 dias , e pare-
ceu haver ceifado pelas rogativas

, que com devoto
fervor fízerão todos á Virgem Santiííima na fua
Imagem , com o titulo da Mercê, (q)

1 672 362 Em 1 2 de Abril , Terça feira
, pelas 4 ho-

ras da inanhãa , fe começarão a fentir tremores de
terra na Ilha do Fayal

,
que durarão 20 dias , repe-

tmdo-fe com breve interpolação. Em Sexta da Pai-

xão
,
quinze do dito mez , das oito para ao nove da

noite
5

foi tio grande o Terremoto
, que imagina-

rão os moradores daquella Ilha
,
que ella fe fubver-

ria. Ficou a terra em hum balanço continuado \ e

fe

In) Zahn. Ib. §.4.11. lg.

( 4>
)

Cojomna. Mift. Nat. P. 2.c. 4.

( p )
Zahn. Ib. fupra.

( q) Talamanco. La, Merced de Maria Goron. L. i.c ij.
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fe deíHnguirão aquella noite 45 tremores grandes.

No Sabbado dá Pafchoela 23 de Abril \
rebentou o

fogo na Freguesia do Capelo
,
que fica mais de três

legoas ao Sueíte da Villa, em hum Cabeço ,
que

diamão Silva, e depois de lançar grande copia de

chamas para o ar em grande altura , formou duas

ribeiras de fogo. No dia feguinte rebentou em
mais três partes

,
pouco diítantes da primeira \

e for-

mou diverfas correntes , ceifando humas j e lavran-

do outras de novo. No primeiro de Mayo pelas £

horas da tarde , houve hum horrivel Terremoto

,

com o qual aquietou a terra. O fogo continuou

muitos mezes , e chegou a formar 42 Ribeiros
,
que

deílruirão duas Freguezias , de que não ficou mais
,

que huma fó cafa, de 308 fogos, que nellas havia.

Algumas deitas correntes de fogo tinhão 600 bra-

ças de largo , e a menor era de 80 braças , e deítrui^

ráo todas as fazendas por onde paífárao entrando

no mar com grande eítrondo , onde formarão hum
Cáes de matérias queimadas ,

que fendo ao princi-

pio falitre , e enxofre , depois erao metaes derreti-*

dos, também lançarão muita copia de cinzas. El-

Rey D. Pedro II. mandou foccorrer aquelles mora-

dores , e fez tranfportar cem Cazaes para o Mara-

nhão
,
por não poder fubfiítir na Ilha tanta gente,

a quem o fogo havia confumido as fazendas. A ter-

ra fez algumas aberturas tão profundas
,
que lan-

çando-lhe pedras não fe fentia o aífento delias. Ar-

niinárão-fe muitas cafas , e algumas Igrejas , e mor-

rerão algumas peflbas.
(
r )

363 Neíle anno padeceu a Ilha de Santo Do- j 67:

mingo , hum Terremoto grande
,
que cauícu mui-

.
tas

( r ) Relação defle Terremoto > impréffa «th Li$í>oa , era IÓ72.
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tas minas de edifícios , e perecerão grande numero
de íeus moradores. (/)

364 Aos 10 de Março > fendo 9 horas da noite,

houve hum grande Terremoto em Argel , e dentro
em 24 horas tremeu a terra 71 vezes > com grande;
paímo , e horror de Chriítão , e Mouros. Abriu-fe
huma montanha , da qual íahiu hum caudalofo rio.

Em hum citio vezinho do mefmo monte , chamado
a Arboleda 5 tragou a terra oitenta cafas com toda
a gente

?
e animaes de feu íerviço. ( t )

1677 3Ó5 Houve em huma das Canárias hum Terre+
moto , acompanhado de huma horrorofa trovoada

;

110 qual fe viu fahir de huma montanha huma gran-

de torrente de fogo , e de pedras, (u)
1680 366 Em hum dia de Novembro deite anno

, pe-

las 7 horas da manhãa, fe viu em Málaga o Sol rubi-

cundo , com hum circulo muito incendido. Depois
foi vifto o Ceo pálido , e logo houve hum horroro-

fo Terremoto. Foi mayor ainda a fegunda conçuf-
íao. Havia neíta Cidade 4296 cafas , de que ficarão

poílradas 552, inhabitaveis 1259, e o refto com
ruinas reparáveis. O mar havendo eítado quieto

,

em quanto o Terremoto durou , fe enfureceu de-

pois de forma
9 que fez grandes eftragos. No ter-

ceiro dia houve hum grande vento
,
que parecia

querer deílruir , o que o Terremoto perdoara.
( x.)

Já em 9 de Outubro deite anno fe havia fentido hum
Terremoto em toda Hefpanha

,
que caufou hum

geral terror a todos os íeus habitantes, (j/

)

houve hum grande
Terre-

1602 367 Em 17 de Outubro

( s
)

Zahn. Ib. fupra,

( t
)

Relação deite íuccefío impreífa em Lisboa.

( u
)

Regnault. Entr. Phyf. Tom. 2. Entr. 8.

( x
)

Zahn. Ib.§. 4. n. 19.

( iL )
z

.

evallps
:
Ççníuras das Cartai de Feijoo íbbre o Terremot.®»

;
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Terremoto no Porto de Pifco no Reyno de Pervi
,

que deixou inteiramente arruinada a Cidade
?
íub-

niergindo-a depois as agoas do mar. Edificou-fe

pofteriormente hum quarto de legoa diílante da

praya. (2)
368 Em 1

fentiu hum Terremoto em Pariz
,
que durou quaíl

hum quarto de hora ; mas fem damno. Foi mais

violento em outras partes. Em Remiremont cahi-

río muitas cafas. Repetirão algumas noites por ef-

paço de algumas fomanas. Erao acompanhados de
hum ruido Subterrâneo , como trovão. Virão-fe íà-

hir chamas da terra fem fe ver abertura, excepto
huma fenda > que fe examinou de fundo infonda-

vel. Cerrou-fe algum tempo depois. A fonte de
Plombieres , vezinha daquella Cidade^ lançava mais
fumos

, que ordinariamente coíluma, (a-)

369 Neíle anno , houve em Sicília hum terrivel 1683
Terremoto , ca-ufado por huma erupção do Ethna,
que deílruiu inteiramente a Cidade de Catania , e

fez perecer mais de 60U peffoas fó neíta Cidade

,

alem de grande numero
,
que morreu em outras

partes da mefma Ilha. ( b)

370 Houve hum grande Terremoto em Napo-i687
les em 25 de Abril ; mas fem minas. Neíle anno
houve outro em o Reyno de Lima

, que fez muitos
eíhagos , e o mar entrou pela terra dentro , como
fez em outros antigos , de que ha memorias naquel-
la Região da America , muito fugeita a elles. (c)

371 Em 5 deJulho padeceu Nápoles hum gran- 1688
de Terremoto

, que deixou poítrados a mayor par-

Hiftoir. del'Acad. desScienc. Tom. I. pag. 341,
Buffon. Ib. Tom. I. Dife. 2. art. 16.

teM
(«)
(b) Idem. Ib.

I €
) Relação do Terremoto de 174S. impreíTa em Lisboa.
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te de feus edifícios. Benevento ficou toda arruina-
da

;
não apparecendo illefas , mais que fomente hu-

ma Igreja, e duas cafas. (d)-
372 Em ío deJulho do meíiuo anno

, pelas 1 r
horas , e três quartos da manhãa , houve outro em
Smyrna tão grande

\
que deítruiu inteiramente o

Bairro dos Francezes , e toda a Cidade padeceu rei-
nas. O feu movimento

. foi do Occidente para o
Oriente, e fez niayores eftrãgos nas paredes

, que
eítavão conítrarias a eíta direcção. O Caítello fe ar-
minou

, e fendo antes cituado em huma eípecie de
Iíthmo

, ficou feito huma Ilha a 100 paííbs de dif-
tancia da terra. O primeiro tremor durou rneyo mi-
nuto. Repetirão-fe até noite mais cinco. O* terre-
no da Cidade baixou dous pés , e em parte mais ,
por fe defcer ao prezente por onde antes fe fubia.

Q f°g° r que fe íeguiu ao Terremoto devorou par-
te da Cidade. Viu-fe ferver o mar , e bramar com
ruido efpantofo. Apparecêrão novas fontes. O ar
durante o Tenemoto efteve turbado , e quente.
Nos^ duos dias feguintes continuarão os tremores.
Porão fentidos em varias partes daquella Coita*
Ainda em 10 deSeptembro fe percebeu hum vapor
de enxofre. Morrerão mais de 15U peíToas.

373 Como he terra muito fugeita aos Terre-
motos fe formarão as caías de frontal , e deita for-
ma tem refiflido a outros muito violentos

9 que tem
havido depois. Dizem ferfígnal da fua proximida-
de ver-fe o mar em grande calmaria

;
porém tem ha-

vido alguns citando ornar muito alterado. ( e )

1689 374 Neíte anno houve hum grande Terremoto-
em.

(d) Zahn. Ib.

(e) Carias Edif. Tom. 2. pag, 8^

'J68S.pag.37.
Hifíoií. deTAcaâ. cre Sciences.
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cm AlemanJia. Algumas Cidades padecerão muitas

ruínas. Na Jamaica houve hum en 19 de Fevereiro,

que cauíbu grandes ruínas, (f)
375 Em 6 de Abril , houve hum na America na 1690

Cidade de Carlílad. Também fe fentiu nas Ilhas

Barbada, S. Chriílovão, e outras. Em Junho foi

fentido em muitas terras de Nápoles. Dameíma
forte em Dublin , e outras terras de Irlanda. Em 4
ile Dezembro correu por toda Alemanha , e Carin^

thia , onde fez grandes eítragos» Em 22 de Dezem-
bro fez grandes damnos em Rimini , Ancona , e

outras terras de Itália, (g)
376 Em o primeiro deJaneiro continuou a fén- 169*

tirfe nas mefmas Cidades de Itália, com grande

eítxago dos edifícios de Ancona , e Rimini. Em 20

de Fevereiro fez outro algum damno em Mogun-
cia , e Heidelberg. ( h )

377 Em 26 de Julho , tornou a experimentar à

Ilha Terceira novo ílagello
, que durou até 12 de

Agoílo , em que com a Ilha do Faval , forão ambas
agitadas com tanta violência , que parecia querer-

fe fubmergir. Todos defamparárao as fuascafas,

que logo virão arruinadas. Villa-Franca cahiu toda
por terra , deixando fepultados a mayôr parte dos
feus moradores. Em algumas planícies fe levanta-

rão montes : em outras partes mudarão as monta-
nhas de cituação. Morreu também muita gente de
eípanto dos eflrondos do mar. Os Navios ,

que na-

vegavão em diítancia de 20 legoas daquella Ilha , e
es que fe achavão ancorados eíliverão a perigo de
naufragar

, pela grande agitação das agoas. ( i )

L 2 Em
(f) Zahn. Ib. fupra.

( g ) Zahn. Ib. fupra.

( h
)

Idem Ib.

( / ) Maiwkllo apuá Pudilha, Ib, fvipu. pagí 78.
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1692 378 Em o mez de Março , houve hum em Na-

.polés
, que caufou pouco damno : em outras terras

do Reyno fez grandes eítragos.

379 .Em 18 de Septembro foi fentido hum mui-
to grande em parte de Alemanha , e nos Paizes- bai-
xos. -Caufou a ruína de muitos edifícios, e muitas
mortes. Havia fido fentido em França , e Inglater-
ra no dia antecedente. Efte grande Terremoto mo-
veu 2.600 legoas em quadrado.

380 Em 24 de Outubro, houve hum na Hava-
na, tão grande, que pofrrou 15:00 caías, com mor-
te de muitos dos feus habitantes. ( /) j

381 Em 7 deJunho , houve hum em Port-royal
da Jamaica, que deftruiu quafi toda a Cidade,em
dous minutos. Abriu-fe a terra , e abforveu algu-
mas cafas, e peífoas. Em outras partes fe abriu a
terra

, e ao fixar-fe ficou muita gente meya enterra-
da. O Ceo fe fez vermelho , e o ar parecia hum for-
no., O mar depois de retirar-fe , fez logo huma eru-
pção fobre a terra com grande Ímpeto. Unirao-fe
duas montanhas

, e fufpenderão o curíò de hum rio,
que caufou huma grande innundaçáo.

.(.m )

1693 382 Em 9 de Janeiro, ás 8 horas, e meya da
manháa

, começou a tremer toda a Ilha de Sicília
fortemente

: o Povo de todas fuás Povoaçoens im-
plorou a Mifericordia de Deos, e Patrocínio dê
Maria Santifima

, e recorrerão todos a fazer confif-
foens nodiafeguínte. Em 11, ás duas horas da tarde
repetiu o Terremoto

, por tempo de rneyo quarto
de hora

, com impulfo violentiíEmo. Forao horro-
rofos os eftrsgos

,
que caufou. Subverterâo-fe intei-

ramente as Cidades de Minio , Leontini, eCarliu-

íiiii

( / ) Zahn. Ib. fupra. BufFon. Ib. fupra.

(?» ) liiíi. des RevoJ. pag. 301.

:

% ,

Tl} Si
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fini. Ficarão arruinadas onze Cidades

,
quarenta

V illas , e mais de cem lugares. Perecerão nas ruínas

mais de 100U peílbas. Catania , Siracufa , e Noto,
fcarão reduzidas a montes de pedras. (»') Pavia

hum antigo Volcão na Ilha de Lorza , huma das

Molucas , o qual nefte anno lançou tantas chamas,
e matérias ardentes ,

que formou hum grande lago

delias
,
que fe foi extendendo , e confumindo toda

a Ilha
\
que ultimamente defappareceu.

383 Em Abril defe anno , formou o fogo do i

Vifuvio com hum Terremoto huma nova montanha,
junto áquelle monte, e fez huma abertura , de que
íahirao fumo , chamas , cinzas , e huma torrente de
betume, e enxofre liquido. Chegarão a 30 milhas
de diílancia es materiaes ardentes

, que lançou, (o)

384 Em 8 deSeptembro , houve hum violentií-

fimo Terremoto em Nápoles , que deíhuiu a Cida-
c;e Capital, e outras do mefmoReyno , com gran-
de damno de feus moradores. Elegerão para íeu
Patrono a S. Fiancifco deBorja , e com o feu Patro-
cínio ceifou o perigo, (p )

385 Nefleanno houve hum Terremoto em Bo- 1 695'
lonha , e fe obfervou

, que no dia antecedente fe

turbarão muito as agoas.
( q )

386 A 27 de Outubro, e por todo o mez de 1699
Novembro , houve muito fortes tremores de terra
em Portugal • mas fem perigo. 'Andaváo todos os
moradores de Lisboa , e do Reyno todo muito ate-
morizados

j
porém recorrendo a Deos , foi fervido

não

( n ) Relação defte Terremoto , impreíTa em Lisboa. 1^3. Buffôn. Ib,
Tom. 2. Difc. 2. art. 16.

í'°) Hiftor. dei' Acad. des Sciences. Tom. 2. 16^4. pag. 204. Jíiftor.
cesRevol. pag. 250.

( P ) Padilha. Ib. pag. $0.

{ q ) Bufton. Ib. íupra.
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Mo fazerem damno algum. Padilha póem eílê Ter-
remoto em 1696. (r)

I 7°3 387
"

A: 14 de Janeiro \ ás duas horas menos hum
quarto da noite, fe começou a fentir hum efpantofo
Terremoto em Roma , e em todo o Eftado Eccle-
fiaftieo, e Reyno de Nápoles. Havia precedido hum
rigoroíò Inverno de três mezes

?
em que o Sol fem-

pre eíleve encuberto , e as chuvas foráo tio conti-
nuas

, que fizerão repetidas innundaçoens. Tendo
repetido os tremores de terra com pouco damno

,

até dia de N. Senhora da Purificação ; neíle , e meya
hora antes do meyo dia , eílando as Igrejas em Ro-
ma cheyas de gente , fobreveyo hum Terremoto tão
grande , que durou hum quarto de hora , com tan-
ta violência

,
que parecia querer fubverterRoma no

Abyímò. O Papa fe achava com o Sacro Collegio
na fua Capella , e poíto de joelhos em cruz , com
multas lagrimas clamava : Deos meu , falvai efte Po-
vo , que não tem culpa : Eu fou quem vos tem of
fendido \ defcarregue ', Senhor

, fobre mim toda vof-

fa ira, e fique livre ejle Povo
, que eftdinnocente.

Defceu logo com òsCardiaes á Igreja de S, Pedro
,

e querendo hum Penitenciário períuadi-lo , a qué
não eniraífe

, por lhe parecer
, que eílava a Igreja

càhindo , refpondeu o Papa : Darei exemplo ao
Povo j morrendo dentro da Cafa de Deos.

388 Toda Roma fe viu reduzida a huma peni-
tente Nenive. Fizerão- fe muitas ', e repetidas pro-
ciilbens com grandes penitencias. Na primeira foi

o Pontífice não fó a pé ; mas defcalço. Àté as Prin-

cezas , e Senhoras fizerão huma procifsão , foífren-

do o rigor do frio ^ e chuva , que fobreveyo. O Pa-

pa

( r ) Padilha. Ib. pag, §i, Santa Maria. Ana. Hiílor. Tom. 3. dia %% de
Outubro, u. I.
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pa alentava o afrliclo Povo com ã lua prezença , e
caridade , lançando repetidas vezes a benção Papal
in articulo mortis. Continuarão os Terremotos até

8 de Fevereiro.

389 Os principaes edifícios de Roma
, padece-

rão grande damno. Ficou quebrada a cúpula de S.

Pedro , aberta a Torre Traníportina , e ameaçando
ruina a Igreja nova dos Padres do Oratório, a de
Santo André do Vale , a dos Clérigos Regulares de
S.Caetano j a de S. Lourenço in Damafo , adeS.
Carlos ai Coifo. Outros muitos Templos , e Palá-
cios ficarão neceíUtando de grande reparo. Foi ma-
yor o eflrago nos contornos daquella grande Cida-
de , dos quaes fe retiravão para Roma muitas famí-
lias defpidas , fatigadas , e quafi mortas. O Pontí-
fice mandou foccorrer a todos.

30 O Terremoto fez grandes eflragos em todo
o Eftado Ecclefiaítico , nas terras dos dous Abru-
zos, e em particular na Província de Aquila \ cuja
Capital ficou de todo arrazada j morrendo dentro
da Cathedral y mais de duas mil peííbas. As que
morrerão nas mais Cidades, e Villas . paíTáráo de
60U, entre as quaes fe perdeu toda a NobliíBma
Família de PaiFariní de Norxa

, que nefte tempo fe
compunha de 17 peííbas , e huma Cafa de mais de
20CU efeudos de renda. As montanhas de Laneto ,
e Ancona , ié abrirão por differentes partes. ( j-

)

391 Eíle grande Terremoto , teve feu principio
em Outubro de 1702, e continuou até Julho- de
1703. Em 2 de Fevereiro

,
que foi o mayor de Ro-

ma fe obfervou
, que lhe precedeu o ar fereno , e o

tempo calmofo. Os movimentos da terra erao de
Norte a SuL Fez no campo aberturas , de que lahi-

XÍQ>

U ) Relato defle Terremoto ,- impreffa em Lisboa. í js?
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rao pairas j e jaclos de agoa branca cor de fabão.

392 Huma montanha f junto de Sigello , lugar
diftante de Aquila 21 milhas, tinha no íimo huma
planície entre rochedos

, que fe transformou em
hum lago em 2 de Fevereiro , vendo-fe fahir delle

chamas , e fumo três dias. A agoa do lago chama-
do do Inferno deminuiu três pés de altura. Secá-
rão-fe muitos rios, e fontes, e appareceráo outras
de novo, hum legoa diftante das antigas. (?)

1700 303 Sentiu-fe neíleanno hum grande Terremo-
to em Toulon , Maríelha , Avinhao , e outras terras

de França, (u)
17

ri6 394 Em 3 de Fevereiro, pelas duas horas da ma-
iihãa , começou a tremer a terra na Cidade de Ar-
gel , com tanta fúria

, que cahirao mais de cem ca-

fas, ficando as mais arruinadas. Continuou o Ter-
remoto nos dias feguintes ; mas com abalos tão fre-

quentes
,
que a penas havia meya hora de intervalo.

Perecerão 900 peíFoas nas ruínas , e vários lugares

do termo fe fubverterão. Foi geral o terror nos feus

moradores
, que fahirão para o campo , onde fe

abarracárão.

395 No mefmo anno forao viílos em Dalmácia
vários íignaes de fogo no Ceo ; ao que fe feguirão

tremores de terra.

396 Nas Coílas de Catalunha, houve no prin-

cipio de Abril hum furioíb furacão com chuva , e

rayos , que matarão varias peílòas , e forão fentidos

tremores de terra
, que cauíarão algum damno.

397 No principio de Novembro , houve três

tremores de terra na Ilha de Malta , feguidos de hum
vento tão furiofo

, que derribou muitas habitações

ao longo da Coíla. No

(í) Hift. dei' Acad. Real. I704. pag.J.

(») Msm. dçXíevoys, I79S. art. I2f;
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398 No ultimo de Novembro em Meííma , lo-

go 110 principio da manhãa , eítando o ar fereno fe

cobriu o Ceo de negras nuvens , e fobreveyo huma
trevoada horrorofimma , a que fe feguiu huma efcu-

ridão nunca villa , e chuva de pedras de mais de ar-

rátel
j
que matarão , e ferirão mais de duzentas peí-

foas, e fizerão grandes eílragos nos gados , arvo-

res, e vidraças. Pelas 4 horas da manhãa do pri-

meiro de Dezembro , houve hum grande tremor de
terra , e pelas cinco horas outro mais forte j mas
fem mais damno , que a grande conílernaçao dos

.habitantes. Em Catania forão mais repetidos , e ca-

ri irão muitas cafas , em que ficarão fepultadas algu-

mas peílbas. ( x )

399 No principio defte anno , houve hum gran- 171

8

de Terremoto na Provincia de Guatimala em exten-

ção de mais de 20 legoas em roda da Capital. Abriu-

fe a terra em varias partes, e de alguma fahiu quan-

tidade de fogo
,
que deixou deftruido inteiramente

o Paiz , e mortas hum grande numero de peíToas.

00
400 A Ilha de S. Vicente ,

perto da Martinica,

foi viíla , depois de hum eílrondo fubterraneo , fal*

tar para o ar , e fubmergir-fe no mar. ( z )

401 Em 19 de Junho , ás três horas damanhaa,
principiou em Xeníi, Provincia da China hum ex-

traordinário Terremoto. Os primeiros movimen-
tos forão ligeiros. A^s 7 horas foi mais forte na Ci-

dade de Lantcheu , e nella , e Aldêas vezinhas hou-
ve muitas ruinas. O numerofo Povo de Yongningt-
chin foi fubmergido pelos montes

, que da parte

M do

(
x ) Prodigiofas apparições , e fucceíTos efpantoíbs de Ijlfí.

(j) Gazetas de Lisboa. 1

7

1 i. n. 26.

( » ) Buffen. Ib.
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do Norte forão arrojados fobre efta Cidade em dif-
tancia de duas legoas. O mefmo fuccedeu com ou-
tros montes á Cidade de Tongovei. Huma planície
fobiu muitas braças em alto. A terra tragou algu-
mas cafas nas fuás aberturas.

402 Em Tíingningtchin durou defde as três da
manhaa até as onze horas , e poftrou quafi todos os
edifícios. Depois cahiu mais de ametade do monte
Outei , e matou muita gente , e gado. Até 9 de Ju-
nho continuarão brandos tremores; masneftedia
fobreveyo hum tão violento

, que derribou muros

,

e cafas da Cidade Hocining. Toda a Provinda pa-
deceu grandes eftragos. ( à )

1719 403 A 7 de Janeiro , três horas depois da meya
noite, houve em Veneza hum violento tremor de
terra, que durou hum minuto. Cauíbu algumas
ruinas nas cafas , e hum efpanto geral nos morado-
res daquella Cidade. Em Friuli fez cahir muitas
cafas. Foi fentido em Verona , Pefaro , Ferrara , e
outras terras do Eftado Ecclefiaítico ; mas fem
damno.

404 Em Cohítantinopla foi vifto hum Pheno-
meno ígneo em 13 de Março , a que fe feguiu em 17
hum horrorofo Terremoto

, que fez cahir muitos
edifícios, duas grandes Mefquitas, e o famofo Tem-
plo de Santa Sophia , com morte de muitas peíToas.
Em Alepo houve ao mefmo tempo igual defgraça

,

e cahirão três Mefquitas , e mais de 200 cafas. {b)~
405* Em 6 do mefmo mez de Março , hum quar-

to antes de nafcer o Sol
\
padecendo a Lua Eciypfe,

foi fentido noReyno do Algarve, émVilIa-Nova
áePortimão , hum ruido fubterraneo medonho , e

f 0) Cartas Ediée. T. 9 . Carta Dedicat.

( & ) Gazetas de Lisb oa. 1 7 1$. n. n . j c a. 26',



DOS' TERREMOTOS. 9*
logo hum formidável Terremoto ,

que durou três

para quatro minutos. Foi geral a coníternação \ e

o medo fez fahir defcompoítos muitos dos feus mo-
radores fugindo ao perigo. Huma das Torres da

muralha , as abobedas das Igrejas , e muitas cafas

padecerão ruina. O mefmo experimentarão vários

lugares vezinhos. No dos Efcontos , meya legoa da
dita Villa , morrerão algumas peíToas de fufto. (c)

406 Em 25 deMayo, foi tão violento o Ter-
remoto

, que houve em Conftantinopla
, que fez

cahir a mayor parte das fuás muralhas , 27 Torres

,

varias Mefquitas, e grande numero de cafas. Em
Nicomedia , fez grandes eftragos

;
porque abrindo-

fe a terra , tragou huma grande parte daquella Cida-
de , e alguns lugares vezinhos , com muitas mil pef-

foas. Foi também fentido em Smyrna. (d)
407 A 10 deJunho , arrebentou novamente por 172o

defafeis bocas o VolcãodallhadoPico. Occupou
perto de huma legoa em quadro a innundação do
fogo , devorando todas as fazendas , e trinta pro-
priedades de cafas

, que havia naquelle Território*
Toda aquella innundação fe percipitou pelos ro-
chedos no Occeano. Eíle fe alterou de maneira-,
que cobriu , e falgou com as fuás efcumas grande
parte daquella Ilha, deílruindo muitas terras. A
mefma perda caufárão as muitas cinzas

, que fahirão
daquellas bocas do Volcão, e chegarão até a Ilha
de S.Jorge

,
que fica oito legoas diílante ( e )

408 Aos onze deJunho , hum quarto antes das
dez horas , houve em Pekin hum violento tremor
de terra

? que durou dous minutos. Eíle foi hum
•M-2-. perlu-

( c ) Santa Maria. Ib. Tom. I. diã 6 de Março. n. 61
{d) Gazetas de Lisboa. I7I5?. n. 37. , e 3.9.

'

( e ) Santa Maria. Ib. Tom. 2. dia lo. de Junho. n. 4; . . i

m*h
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períudio, do que havia fueceder no dia feguinte.
Nefte pelas fete emeya da tarde , foi mais violento
o Terremoto, e durou quafi féis minutos. Em a
noite feguinte forão fentidos dez tremores menos
violentos. Perecerão nas ruínas dos edifícios mil
peíTpas. Foi fentido em diftancia de cem legoas.
Atribuiu-fe a humas grandes minas de carvão

, que
ficão ao Poente de Pekin. Chatehen r povoação
muito grande, ficou inteiramento arruinada. Abriu
em huma Aldêa a terra huma grande boca

, pela qual
fe evaporavao exalaçoens fulphurias. No mefmo an-
no em Tartaria fe abriu hum Volcão entre muitos
montes, (f)

- 409 Em 7 para 8 de Dezembro , houve hum
-grande Terremoto na Ilha de S. Miguel , e outras
vezinhas. Appareceu huma nova Ilha , que depois
fe foi fubmergindo , de forma , que em 1722 eftava

já á flor da agoa. (g)
I.72,2 4IQ Em 27 de Dezembro , ás 5 para as 6 horas

da tarde
% padeceu o Reyno do Algarve hum Terre-

moto fataliíTimo
$ que durando pouco mais efpaço,

que o de huma Ave Maria , forão tão grandes os aba-
Jos , que caufou muitos eftragos. Em Villa-Nova
de Portimão, ficarão arruinadas algrejadoColle-
gio da Companhia , e a Igreja, e Convento dos Ca-
puchos. Em Tavira acabou como hum horrorofo
trovão , cahirã 27 moradas de cafas , e as mais fica-

arruinadas. No rio fe apartarão as agoas , de forma,
que huma Caravella

,
que por elle hia fahindo ficou

em feco por muito tempo. O Convento de S. Fran-
cifco ficou muito arruinado. Em Faro cahirao mui-
tas cafas , em que morreu alguma gente , ficando as

mais

(,f) Cartas F.defi c. Tom. Io. pag. i jS.

( g) Hifi. dç}'Acad.&eíjl.de».Sciences. I7iz.pag T ?.

%
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mais abertas. O meíhio íuccedéu á Torre da Igreja

Cathedral , na qual fez o movimento tocar os finos.

'41 1 Em Alfubeira íe virão es montes com hum

horrorofo movimento , e cahiu hum lanço da mu-

ralha. Em Loulé, ficou deílruido o Convento novo

dos Capuchos, e toda a Povoação. Na Alagoa íe

arruinou a Igreja, e Mofteiro do Carmo. Caílro-

marin padeceu grande damno no Caílelio , e nos

Armazéns.

412 Todo eíle grande abalo da terra procedeu

do impeto , com que rebentou huma grande quan-

tidade de fogo no mar , entre Faro , e Tavira ;
por-

que muitas peííbas virão íubir as chamas dentre as

agoas ,
que bramirão como violentadas de alguma

tormenta. O mefmo fogo fubterraneo , foi o que;

havia caufado hum raro Phenomeno ,
que foi viíto

em 21 de Fevereiro ; huma grande tempeílade de

trovoens ,
que durou a mayor parte da tarde de 27

de Septembro ; hum violento furacão em 26 de Ou-

tubro , cujos damnos forao avaliados em mais de

quatro centos mil cruzados. Efte mefmo fogo cau-

leu a maravilha de fe verem emJaneiro , e Dezem-

bro as arvores cubertas de folhas , e flores , e pouco

depois colherem-fe ameixas , e peras tão fazonadas

como emJunho, (b)

413 Era Cefalonia , nomez de Fevereiro , hou- 1723

ve hum tremor de terra tão violento ,
que fez cahir

mais de 380 propriedades , com a felicidade de não

morrer peíToa alguma
,
por darem lugar os primei-

ros abalos a fe retirarem dos edifícios. ( i )

414 Em 21 de Novembro forao ouvidos huns

formidáveis ruidos fubterraneos no Ethna. No dia

feguiáte

{ h ) Gazetas de Lisboa. I72 j. o. 3. e

( i ) 1b. n. 22,
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feguinte continuou da mefma forma, lançando hum
grande numero de pedras ardentes , e depois fogo.
Êm 26 de tarde , houve hum tremor de terra , e fe
abriu o monte huma legoa abaixo da fua boca , e co-
meçou a fahir pedras, efogo, que formou huma
torrente, que tinha huma milha de largura, eoito
covados de alto, de fogo vivo, em o qual vinhão
involto grandes pedras. Foi difcorrendo em linha
direita, confumindo tudo

, que incontrava. (/)
'.

*7H 415 A 27 de Fevereiro , entre as 6qj horas da
manhãa , houve hum tremor de terra em Sevilha tão
grande

,
que fez cahir algumas cafas na Freguezia

de todos os Santos , nas coftas da Igreja de S.João
de Deps , e em outras partes, (tn)

416 No mez de Março em Lavor , Provinda do
Reyno de Nápoles , em hum citio diftante duas mi-
lhas de S. Germano , fe abriu a terra, com hum gran-
de ruido , fubmergindo huma grande porção de ter-

reno , com todas as arvores , de que era povoado
>

ficando em feu lugar hum profundo lago. ( n )

417 Em 12 de Outubro, pelas 2 horas, etres
quartos depois da meya noite , fe fentiu ém Lisboa,
e em todo o Reyno hum grande tremor de terra , e
foi mayor, que os que tinha havido nos annos ante-

cedentes. ( o )

1725" 41 8 Em Janeiro , houve na Cidade de Senna
hum tremor de terra

, que durou 10 horas , e fez

grandes eftragos
,
principalmente no campo , onde

fe arruinarão muitas cafas, e cahirão outras , com
morte de muitas peífoas. (p )

Em
( / )

Gazetas de Lisboa. 1724,11; 14.

(???) Gazetas de Cisbca. I724. n. ij.

( n )
ih. n. 20.

( o
)

Santia Maria. íb. Tom. 2. dia 12 de Outubro, n. 2%

( f )
Gretes de Lisboa. 1725.11-.?.
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419 Em 29 de Junho , houve em Maríelha hum
íucceflb bem extraordinário. Ac

s 5 para 6 horas da

tarde, o mar que no Mediterrâneo não tem marés

muito fenfiveis .,
correu com tanta violência

,
para

a parte da terra
,
que levou para ella os Navios

,
que

eílavão ao largo da Bahia. Chegarão as agoas até

as cafas do MagiiTrado , innundando muitas caías.

Depois fe recolheu o mar com tal força
,
que levou

configo os mefmos Navios , fazendo choquar liuns

nos outros , de forma , que padecerão grande dam-

no. O mar fe retirou de maneira
,
que deixou ver o

feu fundo em diítancia de meya milha , ficando em
feco as Galés, que eílavão naquelle porto. Atri-

buiu-fe eíte Phenomeno a hum tremor de terra no
mar. Talvez, que fe elevaria o folo deite defronte
deMarfelha por algum fogo fubterraneo

, que fez

correr as agoas para a terra , e baxando-fe depois

bufcárão com violência p feu centro , correndo
com ímpeto humas fobre outras , o que fez appare-

cer o fundo do mar nas Coitas, (q)
420 Em Florença, em $ de Novembro perto da

noite , havendo precedido huma grande tromenta
de vento, e agoa, houve hum Terremoto, que durou

9 para 10 minutos , mas não caufou damno. O mef-
mo fe refere

, que fuccedera em Bolonha ; mas em
Marradi , e nas fuás vezinhanças cahirão mais de 80
propriedades de caías. ( r )

421 Em 29 de Outubro , houve hum tremor de
terra

, que noEílado deFlorenca derribou aisumas
igrejas, e muitas caías. Em Fontana feíubverteu
a Igreja Parochial, e a Collegiada 'dos Cónegos

,

fem ficar veítigio algum. Na Yilla
'
de Santo André

caliirão

I i' / Gazetas deLisboa; J72i.11, 2-,
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cahirão varias Igrejas \ e cafas. O que fe fentiu de-

pois na Provinda de Romagna do Eííado Ecclefíaf-

tico , deílruiu hum grande numero de Igrejas , Con-
ventos , e cafas , em cujas ruinas , ficarão fepulta-

das muitas peííbas.

1726 422 Eii1 Palermo , Capital da Ilha , e Reino de

Sicilia \ amanheceu o dia de Domingo ,
primeiro de

Septembro ennevoado, e todo o Ceo cuberto de eí-

curas nuvens. Poz-fe depois o ar immovel 5
quente,

e tão fuifocativo
,
que impedia aos habitantes o ali-

vio da reípiração. Sahiu o Sol deite rebuço ,
quafí

ao fepultar-fe no accaíb , ficando o tempo claro , e

fereno. Huma hora depois de noite fe povoou de

nuvens o Orizonte : Começou a fcintilar o ar com
frequentiífimos relâmpagos. Alterou-ie o mar enca-

pelando-fe furiofamente. Logo foi viíla huma nu-

vem incendida
, que correndo do Norte para o Sul

fe desfez fobre a Cidade.

423 Pelas quatro horas da noite , começou o
horrorõfo Terremoto, que em oito minutos pof-

trou muitos edifícios, e arruinou todos os mais

com morte de muitas peílbas , e fufto , e affiçao de

todos os habitantes daquelia Cidade. O Mongibello

fe abriu , e parte deile fe precepitou fobre as eítra-

das , e fazendas contiguas. PaíTárão de 3500 os rnor-

> tos , e fòrão muitos os eftropiados , e feridos.

424 O Governador da Cidade ,
juntando logo

o Senado na praça da fonte , fez convocar oíSciaes,

e gente de trabalho , que na mefma noite falvarao

das' ruinas muitas peííoas com vida. Pegou o fogo

na rua de Santa Arma , mas a aíTiftencia de hum dos

Senadores com a fua aclividade , e zelo lhe fez atar

Ihc-i os laílimofos progreíibs
,
que ameaçava. Deu

logo o meímo Senado as providencias neceílarias,

para

<...



DOS TERREMOTOS. ??
para os defcntulhos das ruas, reparo das proprie-

dades , que ameaçávão ruina , e reediíicaçáo de to-

das.

42 £ Ò Arcebifpo , com hum Santo Chriíto nas

máos , huma coroa de efpinhos na cabeça , e huma
corda ao pefcoço , e defcalço

%
precedido de toda

a Cathedral , fez logo huma prociísão de preces.

Isnitárão eíle grande exemplo a Inquifição , todas

as Communidades , Confrarias , e Irmandades com
penitentes procifsoens. Publicou depois o mefmo
Prelado doutas Paíloraes , e Edidos para a refor-

ma das vidas, (j*)

426 Em Novembro houve hum tremor de ter-

ra em Peterwaradin, tão violento, que huma monta-

nha vezinha fe feparou em duas cahindo metade del-

ia no Danúbio
,
padecendo grande eílrago huma

boa porção de terra coberta de vinhas.

427 No principio de Dezembro fe fentiu em
Malta , hum tremor de terra , que durou hum mi-

nuto, e caufou muito damno. Logo immediatamen-

te fe levantou hum horrível vento (
t

)

428 Em 5 de Janeiro ,
pelas oito horas e meya 1727

da noite , fe fentirão dous tremores de terra em No-
to, Cidade de Sicília. À 6 houve 5 confecutivos.

A 7 ,
pelas 7 da noite , fe fentiu 08, e no dia fe-

guinte o 9 , que foi o mais formidável. Com a fua

violência fe arruinarão muitos edifícios , Igrejas , e

cafas \ mas fem morte de peífoa alguma. ( u )

429 Havia dous dias
,
que o Monte Vefuvio

lançava duas torrentes de luminofo betume pela

fua boca principal , e por outra
, que tem na fua

N falda,

. ( s ) Montarroyo, Noticia da defíruição de Palermo > imprcfla em Lií-

boa. 1726.

( t ) Gazetas de. Lisboa de 1727. n, 2. e n. Io.

( « ) Ib. n. 14.
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•falda

, quando em 7 de Outubro
,
pelas 4 horas da

tarde, fe começou a coroar aquella montanha de
efcuras, e denfas nuvens. Começarão a cobrir a
Cidade de Nápoles

, produzindo alguma chuva
com trovoada , o que tudo fe aumentou pelas dez da
noite , com grande vento , agoa , e rayos

, que cau-
sarão muito damno. Seguiu-fe huma chuva conti-
nuada por muitas horas

,
que alagou todo o baixo

da Cidade. Em partes , onde as agoas não achavao
fahida , rompendo a terra fe precipitarão nos Abyf-
mos. Igual innundação padecerão muitos lugares
vezinhos , e a Cidade de Averça, e as Villasde
Giuliani , Patera, Melito, e Caífambrera. Neíla
•fe fubmergirao duas ruas inteiras , ficando no feu
lugar hum vapor tão denfo , e tãoTenenoíò

, que a

muitos, dos que chegarão a obfervá-lo, matou de re-

pente. Eíles eílragos forão eíFeitos daquelle Terre-
moto, (a?)

430 Em 29 de Outubro , entre as dez , e onze
horas da noite , houve hum grande Terremoto em
a nova Inglaterra. A Cidade Newbury , foi a que
padeceu mais : junto a eíta fe abriu a terra , e lan-

çou quantidade de cinzas , arêa fina , e algum enxo-
fre muito inflamável, (y )

B 431 A 10 de Outubro, houve emPekinhum
Terremoto muy violento. No dia feguinte repetiu

com mayores forças. Câhiu metade do Palácio do
Imperador

,
poítrárão-fe vários Templos , e Toi-

ros , arruinárão-fe muitas cafas, e ficarão entre as

•ruinas muitas peífoas. Durou até o dia 13 , efoi

fentido nas Províncias de Xanfi, Hinam , e Can-
tam. O Imperador applicou conflgnaçoens, para

- • as

(x) Gazetas cie Lisboa. 1727. n. I4.C52. ,c I7i8.n..2»

(
tj ) Hift. dea Revol. dei' Orbe terr.
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as reedificaçoens dos edifícios públicos. ( z )

432 A 20 de Agofto , foi fentido em Florença 17I9

hum tremor de terra muito violento ,
que nao fez

damno na Cidade; porém no Feudo de Tncenta

,

fituado no território de Ferrara , foi jnais. forte,

porque arruinou muitas caías, e ficarão neiias íe-

pultadas algumas 30 peífoas. ( a ) .

422 Em Abril deite anno , houve no Vefuvio l?3°

huma grande erupção de chamas , e matérias arden-

tes betuminoías ,
que cobrirão inteiramente hum

vale de legoa emeya de extençao ,
para a parte ae

Otaiano, deixando as vinhas, , e a mayor parte das

cafas daquelle deítri&o, ou deftruidas^ou abrazadas.

42, A 12 deJunho houve hum Terremoto em

Leoniza , Villa da Província de Abruzo ,
no Reyno

de Nápoles, tão violento, que deitam a maypj:

parte das fuás cafas , fepultando nas fuás ruínas mais

de 300 habitantes. Havia precedido humfuriofo

furacão, (b), '

'

íru~k»
a-xk Em o primeiro deSeptembrô , em a Ilha de

Lancerote , huma das Canárias ,
rebentou hum Vol-

cão em huma das fuás montanhas , na qual abrindo

três horrorofas bocas, delias fahirão torreutes de

minaral derretido , que abrazárão huma Yilia., e

mais nove Povoaçoens , fem delias deixar íignal de

cafas , Templos , nem outro edifício algum. As

cinzas forão tantas ,
que cobrirão inteiramente vá-

rios lugares, abibrberão as fontes, e deftrmrao as

lavouras, deixando os habitantes ,
que reítarao vi-

vos daqueUa fatalidade, fem fubfíítencia naquella

Ilha. (c)
N2

( z )
Gazetas de Lisboa. 1725». n. 29.

( a) Ib. n. 41. •
'

,

( b
)

Gazetas de Lisboa. I750. fo. 21. é 55.

( e) 1b. i7jt.ru 2$.
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^436 Eíteanno foi fatal em Terremotos, fendoo mms formidável, o que vamos a deícrever. Em
oQ de 5eptembro

, pouco antes das onze da manhaa,
forao fentidos em Pekin, Corte da China, ospri^
meiros movimentos do horrorofiffimo Terremoto ,que deííolou aquella grande Cidade , e outras Po-
voaeoens daquelle vaíio Império. As coneuçoens
torao tao violentas

, e repentinas
, que pareciâo mi-

nas que faziao faltar os edifícios; mas na linha,
que diícorreu em alguns lugares , fez muito peque-na imprefsao. Em menos de hum minuto , mais deicoU habitantes de Pekin forao mortos nas minas
dos edincios; porque aindaque a mayor parte das
ruas sao muito largas, o repentino movimento da
terra nao deu lugar a fugirem para o largo. Forao
muitos mais os que perderão as vidas nas vezinhan-
çasda mefma Cidade, onde lugares inteiros forao
poíírados.

437 A quatro legoas ao Norte de Pekin fe abriu
a terra

,
e fahiu delia hum fumo , ou névoa eípeíía,

e logo íe cobriu de huma agoa em partes negra , em
partes amarela, e em outras vermelha. Em hum lu-
gar ao Nafcente da mefma Cidade, fe abriu outra
boca

, que tinha hum decimo de legoa delato. Emlekm houve duas grandes aberturas , e quadro em
lechang-chuin-yven; e hum rio, que paífava por
eila iiinimdou huma grande parte dos edifícios ve-
zinhos. O Palácio do Imperador, e fua magnifica
Caia de Campo

, três Igrejas de Cathoiicos de fum-
ptuoía fabrica

, das quaes huma era hum mamilo-
lo 1 emplo dos Padres Portuguezes , e a mayor par-
te da Cidade ficou poílrada , ou com graviílima
ruma. O primeiro movimento foi feguido d« ou-
tros 23 em 24 horas j e do dia 30 de Septembro até

10
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io de Outubro fe fentirão fempre ameudadainente.

O do ultimo de Septembro ao anoitecer , e outros

do primeiro , e fegundo de Outubro forão violen-

tiíTimo.. ,

438 No lugar de Hoitien ,
que lie hum povo de

mais de 100U vezinhos j morrerão acima de 20U.

O Imperador andava paíTeando em hum barco nos

canaes do feu Jardim , e ficou livre com a íua famí-

lia. Fez publicar humEdi&o, em que feconfeíia-

va culpado ,'e merecedor de femelhante caftigo

do Ceo. Mandou tirar logo dos cofres groflas forn-

irias,- para foccorer a pobreza, e repartir quinze

milhoens pelos Príncipes \ e Grandes do Império.

Ordenou fe fizeflem liftas das caías arruinadas ,
pa-

ra dar as providencias neceíTarias para feu reparo.

Aos Padres Européos mandou dar huma grande

fomma ,
para o reparo das fuás Igrejas.

439 No curío defte anno , o rio Hoangho , e al-

guns outros fahirão dos feus leitos , einnundárão

muitas Cidades em as Provincias de Kiangnan , e

Honan. A Cidade de Tong-Pin-Theou foi fubmer-

gida inteiramente com todos feus vezinhos. Em
Cantam , e Perchely fuccedeu o mefrao ã e com as

innundaçoens 9 e mares , dizem que foiao mor

mais de 4C0U peíToas. ( d )

440 No meímo anno houve hum horrorofo

Terremoto em Chile ,
que durou 27 dias , e deixou

deftruida a mayor parte daquelle Revno. Seguiu-fe

huma innundação", em que pereceu hum -grande

numero de gente y com toda a Cidade de Santiago.

Efíendeu-íe eíte a 200'legoas de terra , elòbiutao

alto o mar, que cobriu toda a Villa da Conceição,
como

(</) Cartas Edificantes. Tom. 12, Cari, Pxelimina*.
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como também Calhao , cujo território ficou in-
nuridado.

( e )
x73 1 441 Havendo precedido alguns brandos Terre-

motos no Revno de Nápoles defde o dia 16 de
Março até 20 do dito mez , houve hum na Apulha,
Calábria, e Capitanata , em cuja Província pade-
ceu mais a Cidade de Foggia ; porque mais de dous
terços delia ficarão deftruidos. Arruinárao-fe to-
das as fuás Igrejas , e Conventos. Mais de 3U pef-
íbas perecerão nas ruínas dos edifícios. Muitos^Je
feus habitantes perderão a vifta por effeito de al-
guns vapores malignos

, que fahirão da terra.

442 Continuarão os tremores da terra muitos
dias, e feguiu-fe huma horrorofa tormenta, que
defiruiu os frutos. A agoa dos poços fe lançou íb-
bre a fuperfície da terra , e innundou osJardins , e
Quintas dos fuburbios daquella Cidade. Outras
muitas Cidades , e lugares tiverão muitas ruinas , e
nellas morrerão muitas peíToas. O Imperador con-
cedeu aos habitantes de Foggia a izenção de todos
os direitos, taixa , e impoitos

, por tempo de dez
annos , e lhes mandou fornecer quantidade de ma-
teriaes

,
para os ajudar a levantar as luas caías.

443 Em Mayo padeceu a mefina Cidade outro
tremor de terra tão violento

, que acabou de pôr
por terra , o que tinha refiftido ao primeiro. (/)
444 Nefte anno houve na China outro Terre-

moto grande, que arruinou inteiramente o Palá-
cio

,
que o Imperador havia mandado reedificar, e

muitas cafas, em cujas ruinas acabarão laítimofa-
mente i^Upelibas. (g)

Haven-

( e ) Gazetas de Lisboa. Í7.5I. n. tê.

( / ) Gazetas de Lisboa. 1731. n, ài. 33, ^i
)

. ip.

( S ) Ib - i7H-n.j>.

'
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44£ Havendo precedido alguns dias antes pe-

quenos abalos da terra , houve a 17 de Outubro

hum violentiííimo Terremoto na Apulha \ e Ab.ru-

zo , Províncias de Nápoles, que fez poftrar perto de

deis terços deBarletta, e hum grande numero de

cdai om Canozza ,
perecendo nas fuás ruínas mui-

tos habitantes daquellas Povoaçoens. ( h )

446 Em 29 de Novembro ,
pelas treze horas e I752

meya do Relógio Italiano , foi fentido em todo o

Reyno.de Napoies hum violento Terremoto. Na
Capital

,
poítoque náo houve mais que quatro mor-

tes , iícarão arruinados todos os feus grandes edifí-

cios, principalmente Templos , e Palácios. Forão

mayores os eílragos no Principado ulterior , eem
outras Províncias. A Cidade de Ariano ficou quaíi

toda poítrada por terra. Padeceu igual eftrago a de

Arellino. O mefmo fuecedeu em outras Villas , c

lugares do Reyno com morte de muitas peíToas.

Repetirão nos dias feguintes alguns tremores
j
po-

rem com menor imprefsão. ( i )

447 No fim deíle anno vomitou o Monte Ve-
fuvio muitas chamas , e matérias fulphurias , e be-

tuminofas. Por huma exacla lifta
, que fe fez fe

foube, que fallecerão 1940 peíToas. (/)
448 Em a noite de 15 para 16 deJaneiro , fo- 1733

rão íentidos grandes tremores de terra em o Reyno
de Nápoles. Em Benevento ficarão deftruidas a ma-
yor parte das Igrejas , e edifícios

,
quetinhão reíif-

tido ao Terremoto antecedente. Em Sicília lanços
o Monte Ethna muitas , e grandes pedras , havendo
precedido hum efpeíío nevoeiro , hum eíbrondo*

iilUÍtO

V à

{h ) Ib. E752r.iT. r.

( i ) Rela Cco defíe Terremoto , ítnpreíTa e:n Lirboc

i.í) Gazetas de Lisboa. 1733. n * 9- *' c H-
17 3.j.
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muito grande , e hum fumo muito negro.

449 Repetirão em a noite de 2 1 para 22 do mef-
mo mez,e forão mais fortes,e de mayores efFeitos na
Calábria. A Villa de Gafa nova fe fubmergiu mais
de 30 palmos na terra , ficando illefa a Igreja , e os
moradores

,
por fe terem retirado quando ouvirão

hum eílrondo fubterraneo muito grande.
(m )

4^0 No Ducado de Auvernia , entre as Cida-
des de Clermont , e Aurilhac , huma montanha

, que
eítava cuberta de arvoredo , em cuja falda havia hu
lugar , fe baixou , ficando inteiramente aplanado,

formando huma planície de duas legoas de circum-

ferencia , e por hum eílrondo fubterraneo
, que foi

ouvido por alguns Paifanos do mefmo lugar
, que

fe retirarão , fe infere
, que penetrando as agoas as

concavidades daquelle monte , fe fundiu com feu

próprio pefo ; o que fuccedeu meado Junho em três

quartos de hora. (
n )

I_734 45" J E-m 5 de Novembro, ás três horas e meya
depois da meya noite , foi fentido hum grande tre-

mor de terra em Inglaterra na Provincia de fuífex
,

tão forte, que fez foar osíinos. Os abalos erão de
Norte a Sul. (o)

1735 452 Em Chipre, houve hum formidável Ter-
remoto em 10, e 11 de Abril, que repetio quatro

vezes em 24 horas. O primeiro , e mayor tremor foi

pelas 11 horas da manhãa; o fegundo pela.meya
noite • o terceiro pelas duas horas ; e o quarto antes

de naícer o Sol. O primeiro foi tão violento
, que

poilrou por terra em Necoíia a Mefquita grande , e

deixou aberto, e arruinado o grande edifício da
Igreja

(h; ) Ib. n. 13. e 2I.

( n) Gazetas de Madrid. I73 ^. n. 52.

( ) Hift. dd" Acad, des Sciences. 1734. pag'. 17,
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Igreja de Santa Sophia. Em Fainagufta fez grandes

eítragos , e a Mefquita mayor ,
que era hum fum~

ptuoíò ediíicio , ficou reduzido a hum monte de

pedras, fepultando nellas mais de 2CO pefíbas. O
Bazar

, que he a praça , onde eítão as tendas cios

Mercadoras , e hum edifício grande , onde fe alojáo

os Eílrangeiros , e Peregrinos com muitas cafas ve-

zinhas tudo cahiu de repente. Em varias Povoações

houve grandes ruinas , e huma ficou iubmergida na

terra. Eira fe abriu em varias partes , e em algumas

fahirno copiofas torrentes de agoa, (p)

453 Aniq de Mayo ,
pela manhãa , começou o 1737

Vefuvio a lançar grandes pedras \ com fium ruido

horrorofo. De tarde fe virão as chamas penetrando

o far em muita altura. Sahiu da fua boca huma tão

grande quantidade de betume ardente, que innun-

dou quaíi de repente toda a montanha , e Paiz cir-

cumvezinho. Queimou a Igreja , e Sancriftia dos

Padres Carmelitas. A Villa de Otoyano fjcou def-

truida
, pelas muitas pedras, que íbbre ella cahi-

rão , e arruinarão a mayor parte das fuás cafas. As
cinzas , e arêa 3 que fahirão em grande copia che-

garão a fazer damno a Nola , Levori , Avellino
,

Aregno , e Benevento.

454 No Principio deJunho abriu aquelle mon-
te huma nova boca , huma milha mais abaixo da
principal , e arrojou por ella huma torrente de
material ardente, que tinha 50 pés de largura , e
cinco braças de alto , e mais de vinte , onde a ter-

ra eítava mais profunda. A matéria fe parecia com
a efcuma do ferro na côr , e na dureza , e era hum
mixto de ferro , enxofre , fal commum minaral , fa-

litre, e pedras calcinadas. Forão muitos, e gran-

O ÚQ$

( f ) Gazetas de Lisboa. J755. n. 41.
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desj)s-eftragos

, que caufárão eiras erupçoens , que
forao acompanhadas de tremores de terra.

( q jx73*> 455 A 18 de Outubro
, pelas quatro horas e

nieya da tarde , houve hum tremor de terra em Car-
pentras , Cidade de França

, que durou dous fe-
gundos , e caufou algumas ruínas. Eftava o tempo
fereno, e fe ouviu primeiro hum eílrondo íubter-
raneo. (r)

I74° 45o Neíle anno , houve no Vivares três tremo*
res : o primeiro em |o deJaneiro , depois das onze
do dia : o íegundo a 15 de Fevereiro ás duas da ma-
drugada ^o terceiro a 21 do mefmo mez , ás três e
meya da manháa. Sempre foi fentido primeiro hum
trovão íuhterraneo.

( s )
l742 457 Leorne padeceu nefte anno hum horrorofo

eftrago caufado pelos tremores de terra
,
que nella

liouve. Em 1 6 deJaneiro, huma hora depois de noi-
te , fe fentiu hum pequeno tremor

2
que repetiu hu*

ma hora depois tao brando
, que para algumas pe£

foas foi iníeníivel
;
porem antes das -nove horas

,

houve outro mayor
, que alterou o Povo. Na ma-

nháa feguinte fe cobriu a terra de muita neve
, que

çalnu , e fobrevindo chuva fe desfez de repente.
Em 19 ao meyo dia e três quartos , foi muito mais
violento o tremor da terra

,
que deixou já os edifí-

cios com ruína , e a gente em affliçao grande. Ent
20 choveu todo o dia, e ás dez horas da noite re-

petiu o tremor com grande ímpeto.

458 Em 26 á noite fe levantou hum violentif-

fimo vento , o qual ao amanhecer do dia 27 ceifou,

ficando o tempo muito fereno , e agradável. Nefte
dia

) Buff". íb. fuora.att. 16. Gazetas dei
iii& del*Acâd. dèssaençés-. I75.S'. p

{ s ) Hift. dei' Acad. cies Sciences. 1740. pa£.

sB oa. 1737» n. 28, 31
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dia foi o Terremoto mayor ,
que todos os antece-

dentes , o qual poílrou por terra a mayor parte dos

edifícios, deixando os mais com grande mina. Fi-

zerão-fe das praças Templos aonde fe dizião Mif-

ías , e adminiftravão os Sacramentos áquelle affli&o

Povo
,
que não tinha ceíTado de fazer preces , e pro-

ciilbens penitentes, para pedir a Deos Mifericor-

dia. (í)

459 Em 30 de Novembro , houve huma em- 1744
pçío de chamas, e pedras no Vokão deCotapexi

na Provinda de Quito , com taes eítrondos ,
que fo-

rno ouvidos cm 70 legoas dediítancia. Efte Volcaò

em outra erupção antecedente havia arrojado pe-

dras de huma grandeza incrível a diííancia de três

legoas, ( //)

460 Erao ic horas , e 30 minutos da noite deM 1746
de Outubro ,

quando fuccedeu o Terremoto do

Reyno de Lima ,
que fe extendeu 100 legoas a ca-

ca lado da Cidade dosReyes fua Capital A fua du-

ração foi de 4 minutos ; mas a fua violência foi tão

grande ,
que fe experimentou ao mefmo tempo ruí-

do , movimento , e mina. De mais de três mil ca-

fas , que compunhão ás 150 Ilhas , de que fe forma

a Cidade , fó vinte ficarão fem mina confideravel.

Houve mais de 1 100 mortos
,
que foi muito peque-

no numero
,
para huma Povoação de mais de 60U

habitantes
, que fahirão vivos dentre tantas minas.

Ainda foi mayor o eftrago no Prefidio deCalháo
;

porque fobrevindo o mar fobreelle, foi tal a fua

violência
, que o desfez inteiramente , fem ficar em

pé daquella Fortaleza, mais que duas portas , e

huns pequenos lanços de muralha , ficando tudo

O 2 mais

(
t ) Freire. Relação

f
defte Terremoto , impreíTa em Lisboa. I742.

( a ) Condamine apud Feijoo. Cartas febre el Terrem. Cart. 4. n. 1 3.

)',v*'<



'
XtfKÍ

108 HISTORIA UNIVERSAL
mais reduzido a huma praya do mar. AUi de mak
cê 5U habitantes , fomente efcapárão perto de 200.
a inayor parte marinheiros , epefcadores, que pe-
gados a algumas madeiras boyarão muito tempo ao
rigor das ondas, vendo, e ouvindo perecer os feus
companheiros laftimofamente na refaça do mar.
Muitos Navios forão fubmergidos ; outros vararão
em terra em muita diftancia daagoa. G Vice Rey
deu todas as providencias neceflarias

, para foccor-
rer aqUelle affiiclo Povo. Obfervou-fe, que efte Ter-
remoto fuccedeu quafi na oppofição da Lua , e que
he natural naquella Região acontecerem nefta po-
fição daquelle Planeta os tremores da terra. Eftes
continuarão aqueila noite de quarto em quarto de
hora

, e por alguns mezes muito amiudadamente.
Precedeu a efte Terremoto ,- verem fe algumas noi-
tes muitas exhalaçoens incendidas. No meímo tem-
po fe abriu humVolcão emLucanas, que lançou
huma grande quantidade de agoa ; e mais três na
montanha chamada das Converfoens de Caxa Mar-
quiila

, muito diftante de Lima. Efte grande Ter-
remoto caufou eftragos em outras muitas Cidades, e
Villas daquella Cofta. (#)

1748 461 Em 23 de Março
, pelas 6 horas e três quar-

tos da manhãa, houve hum formidável Terremoto
no Reyno de Valença

, que durando fomente pou-
co mais de hum minuto , deixou arruinados muitos
edifícios na Cidade Capitai , na de S. Philippe , na
Vilk de Monteia, e em outras Cidades, Villas, e
luares do meímo Reyno , com morte de muitas
peíToas. Durarão as tremores muitos dias , e repeti-

rão

\% ^
r
ReIaÇío deffe Terremoto , ímpreíTa em Lisboa. I74*. Conjcãu-

s-es l'hyficw-McchaBiqnc& íur h propagatioa dês fccouflcs des Trcnbl«,-acns
ae,ten:e. pag„4i„.
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rão com mayor força no dia 2 de Abril das 9 para

as 10 horas da noite. Succedeu no primeiro Terre-

moto hum caio temeroíò. Havia fahido da Villa

de Enguera para Valença o Prior do Convento do

Soccorro da Ordem de Santo Agoílinho , montado

em hum cavallo , e acompanhado de hum moço de

pé , e viu no caminho abrir-fe a terra , e fubverter

o criado , e fuccedendo logo o mefmo no citio , em
que fe achava , e vendo-íe já ineyo interrado , o ar-

rojou a concufsão da terra a huma azenha immedia-

ta , da qual íahiu mal tratado , e não viu moílb y

nem cavallo, nem ainda veíligios onde os tinha

perdido. Foi íucceííb pavoroío ; mas muy prová-

vel nos Terremotos, (y )

462 A Ilha da Madeira , neíle anno padeceu os

efFeitos de huns abalos fortiífiinos da terra. O pri-

meiro foi em 31 de Março ,
pela huma para as duas

depois da meya noite ; mas não caufou mais damno,

que o fuíto. Depois íobrevierão dous mais violen-

tos , que arruinarão quali todos os edifícios daquel-

la Ilha
,
poíloque poucos cahirão , razão porque

fomente morrerão 4 peíFoas. Forão viítas grandes

fendas na terra , e fahir de huma fogo , e foi íenti-

do hum calor extraordinário. ( z )

463 Neíle anno também houve hum em grande
parte da Grã a Bretanha. ( a )

464 Em 1 8 de Fevereiro, foi fentido hum gran- iyS°
de tremor de terra em Londres ,

que caufou ruinas

em algumas calas. Em 8 de Março repetiu outro.

Éfte íoi precedido de muitos relâmpagos, ( b )

465 Em 15 de Septembro fe fentiu hum tre-i/^r
mendo

{j/ ) B.eIação defte Tesrem. i. e 2. pcut. irapreiXa' em Lisboa.. 174&,-

( x, ) Relação defte Terrem. l.ez.part. imprdía em Lisboa.

( a ) - hift. des RevoJ. pag. 2x4.

( b ) Id'. lb. pag. 22 S.
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' mendo furacão na' Ilha de Santo Domingo. Segulu-
fe hum grande Terremoto

\ que deixou a terra em
huma efpecie de movimento até 21 „de Septembro-,
em que houve hum mayor ás íete horas e três quar-
tos da manhãa

, que durou cinco minutos. Hum-a
planície de 20 legoas de extenção vezinha ao mar foi

ílibvertida' reduzindo-fe a hum lago. A Villa de
Port-en-Prince , ficou tão deílruida

,
que fó defa-

nove caías fe virão íem a ultima ruina. A Jamaica
padeceu muito peío mar com o furacão fuccedido
ao Terremoto, (c)

I752 466 Foi íentido hum tremor de terra em 6 de
Septembro em Clermont, Rion, e outras partes
vezinhas. Dous dias antes houve hum vento

,
que

abrazava tudo. Depois refrefcou , e choveu, (d)
I7S4 467 Em 2 de Septembro

,
pelas 10 horas da noi-

te fentiu Conftantinopla hum Terremoto
, que du-

rou íete minutos. Os léus abalos forãò tão violen-

tos , que íizerão cahir as torres de algumas Mefqui-
tas

?
muitos Palácios , e grande numero de caías

particulares. Houve mais de mil mortos nas minas.
Foi íentido em varias Cidades , Villas , e lugares da
vezinhança de Conílantinopla. Repetirão os tre-

mores por todo aquellemez. Eíla grande Cidade
tem padecido mais de 60 Terremotos, (è )

468 He memorável o fucceíío do Volcão de
Taal em huma das Ilhas Philippinas. A 3 de No-
vembro começou a ouvir-íe nelle huns eílrondos

,

como de artelharia. Depois arrojou muito fumo
7
e

grande copia de arêa , e cinza. Continuou com ef-

tes eíieitos até o dia 22 , em que houve hum Terre-

moto.
(c) Hiftoire der A cad.des Sciences. i75l.pag.Ki.
(d ) Hift. dei' Acad. d.es Sciences. Í7-Ç2. pag. 5.

( e ) Gazetas de Lisboa. Í754. num. 50. Padilha. EíFeitos raros dos
elementos, pag. 89.



JL

DOS TERREMOTOS. m
moto. No dia 24 repetiu outro com grande eílron-

do fubterraneo. No dia 26 fe feritirao quatro tre-

mores de terra. A's 8 da noite do dia 27 , houve

hum Terremoto
,
que durou meya hora com horrí-

vel eílrondo da terra , e muito fogo do Volcao. Eí-

te continuou da mefma forma até o dia 9 de Dezem-

bro , em que houve novo tremor de terra por efpa-

ço de três quartos de hora , havendo precedido hor-

roroías trevoadcs. O que houve em o dia 1 1 íoi tao

forte
,
que fe-julgavão todos fubvertidos. Caufáráo

hum grande eílrago em militas Povõaçoéns-rèzi-

ithâs. Eíle Volcao eM no meyo de huma lagoa
,

que lhe dá o nome, feíe legoas diílante deMani-

469 Eíle anno , fataliílimo a Portugal , e outros 1755"

Reynos, principiou infelix com hum lamentável

Terremoto em America na Cidade de S.Franciíco

de Quito. Em 25 de Abril ás 8 horas da manhaa, foi

fentido o primeiro tremor da terra
, que durou três

minutos , e pôs em huma geral confternação os mo-
radores daquella Cidade. Forão os tremores repe-

tindo neíte dia, e nos feguintes, bem que menos vio-

lentos. No dia 28 forão tao fortes , e duráveis
, que

arruinarão a mayor parte das caías , e Templos da
"

meíma Cidade ; mas íem mortandade
,
por fe have-

rem retirado para ?s praças , e campos os feus mora-
dores. Continuarão os tremores por todo o mez de
Mayo , e fe coníavao mais de 50 quando forno eí-

criptas eftas noticias. (?)
470 Em Septembro , e Outubro deíle anno fe

fentirao tremores de terra emGrcéiand
3
eemll-
landia.-

l* rf -w
tf.

(,/") Cartas Edificantes. Tom. 16. pag. fe»

(g ) Razon de Io ac.iecidq cn la Ciudad cie S. Frnadíco de Quito. l:n-

fjrclib en Sevilla.
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landi a. (b) Eftas terras tão vezinhas do Pólo são
menos íugeitas a efte Phenomeno.

471 No dia 24 de Agoíto , ás 3 horas dama-
nhãa , houve hum tremor de terra em Orgaz , e Mo-
ra , Villas de Hefpanha. Em 4 de Outubro fenti-
rao as mefmas VilJas dous^tremores de terra , e o
primeiro

,
que foi depois das 10 da manhãa fe pro-

pagou a outros lugares vezinhos. (/)

( h ) Conje&ures Phyfico-Mechaniques fupra pag. fal
(•/.) Amezua. Diário Filofoíico.n. i.pag. 5.

'&
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Do primeiro de Novemljro de i~$5*.

471o Terremoto,que experimentou oMun-
do no penúltimo mez defte anno , £0

memorável a todos os feculos dara

pofteridade pela fua extenção , de que fó a Afia n%

cou ifenta , e pelos feus eftèitos , que forão lamen-

táveis a tantas Províncias. Huma das Regioens ,

em que caufou mayores eftragos foi o Reyno de
Portugal

,
principalmente em Lisboa , Corte do

Monarcha Fideliílimo, Cidade igualmente populo-

fa , e opulenta. Primeiramente referirei o fuccef-

fo deíla Cidade neíle grande Terremoto ; e depois

narrarei as minas
, que occafionou nas mais partes

deite Rey nó , e Provincias , a que extendeu os feus

eífeitos.

473 Sabbado
,
primeiro de Novembro , e vi--

gellimo oitavo da Lua , amanheceu o dia fereno , o.

Sol claro , e o Ceo fem nuvem alguma. Durava já
eíta ferenidade por muitos dias do mez de Outubro,
fentindo-fe mayor calor, que a eftação do Outono
promettia. Pouco depois das nove horas emeya
da manhãa , eftando o Barómetro em 27 polega-
das , e fete linhas , e o Thermometro de Reaumur
em 14 gráos a cima do gelo , correndo hum peque-
no vento Nordefte , começou a terra a abalar com
pulfação do centro para a fuperfi cie, e aumentado
o impulíò , continuou a tremer formando hum ba-
lanço para os lados de Norte a Sul , com eftrsgo,

dos edeficios
,
que ao fegundo minuto de duração

P come*

S* :•".
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começarão a cair , ou a arruinar-fe , imo podendo
os mayóres reíiftir aos vehementes movimentos da
terra , e á fua continuação. Durarão eftes , fegun-
do as mais reguladas òpinioens , féis para fete mi-
nutos , fazendo nefte efpaço de tempo dous breves
entervalos de remifsao efte grande Terremoto.
Em todo efte tempo fé ouvia hum eftrondo fúbter-

raneo a modo de trovão quando foa ao longe. A
muitas pefsoas pareceu carruagem grande

, que ro-

dava com prefsa. Efcureceu-íè algum tanto a luz
do Sol , fem duvida pela multidão de vapores

, que
lançava a terra, cujas fulphureas exhalaçoens per-

ceberão muitos. Forão viftas em varias partes fen-

das na terra de baftante extenção ; mas de pouca
la/gura. A poeira, que caufou a ruina dos edeficios

cobriu o ambiente da Cidade com huma cerração

tão forte
, que parecia querer fuftbcar todos os vi»

ventes.

474 A eftes impulfos da terra fe retirou o mar,
deixando nas fuás margens ver o fundo ás fuás agoas
nunca de antes vifto , e encapellandó-fe eftas em
altiífimos montes , fe arrojarão pouco depois fobre

todas as povoaçoens maritimas com tanto Ímpeto r
que parecia quererem fumergillas extendendo os

ièus limites. Três irupcoens mayores , alem de ou-

trasinenores , fez o mar contra aterra, deftruin-

do muitos edeíicios, e levando muitas pefsoas in-

yoltas nas fuás agoas.

47? Que fcena lamentável me recorda a memo
ria í Tanto objecto laftimofo me reprefenta a lem-

brança
, que a multidão , a variedade , e a magoa

me embaraça o difcurfo para a narração. Da pe-

quena parte que relatarei defte fuccefsofe poderá
collegir a grandeza deite*

Tinha
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47o Tinha a foleninidade do dia, feita de todos

os Santos , aquella hora conduzido para as Igrejas

muita gente, que devotamente procurava cumprir

com o preceito Eccleíiaítico , ou alcançar o Jubi-

leu daquelledia. Outras muitas peílbas tranfttavao

pelas ruas , ou a bufear os Templos para o mefmo
effeito , ou a expedir os íeus negócios. A mayor
parte dos habitantes deita grande Cidade eítavão

em cafa , e alguns ainda nas camas. Sentido o Ter-

remoto tudo foi horror , tudo defordem , confufao

tudo.

477 Huns efmorecidos nas cafas , nem fe po-

dião fuíter nos pés , nem atinavão com as portas:

outros fugindo para as ruas achavao nellas a morte
nas ruinas das paredes. Das praças íe retiravão ah
guns para as Igrejas , ao tempo que muitos fahião

delias por evitar o perigo eminente, que já amea-
çavao. Muitos arruinados os edifícios

,
que habita*

vão , jazião mortos debaixo das pedras delles: al-

guns clamavão íòccorro meyos fepultados nas rui-

nas.
.

478 Os mayores Templos , rotas as abobedas,e
desfeitas as paredes cairão fobre grande numero de
peflbas

, que dentro nelles flucluavão
,
pedindo á

Deos mifericordia. Eítes clamores erão geraes im-

plorando também o íbecorro de Maria Santifíima.

O mefmo fe ouvia por todas as ruas , e praças da Ci-

dade , e pelos campos dos feus fuburbios. O horror
do Terremoto , o eltrondo da demolição dos edeíi-

cios , o medo da morte , os brados dos homens , os
lamentos das mulheres , e os choros dos meninos,
caufava tamanho alarido , e tal confufao

, quehu-
ma geral coníternação fazia em quafi tedos igual o
defacordo ao perigo. ^

P2 Neíte
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479 Neíte horrorofo confiiclzo fomente o amor

próprio dominava. Os Pays deixavão os filhos; eit.es

não felembravão dosquelhederão ofer. OsEfpo-
fos fe efquecião das Confortes. Não havia amigo
para amigo. Ninguém fazia cafo dos bens terrenos:

íb as vidas fe procurava livrar ; fó fe attendia á fal-

vação das almas.

480 Bufcava a morte a muitos; mas com di-

verfo fucceifo. Huns fahião das luas caías , em que
não houve ruina de perigo , e ficavão fepultados
com as paredes de outras veíinhas. Outros poftos

de joelhos , e os olhos no Ceo , forão mortos pe-

las pedras dos edeíicios. Houve may que lhe mor^
reu o filho nos braços ficando ella livre \ outra que
alcançou huma pedra para a matar fem offender a
criança

,
que levava ao colo. Foi viílo hum Reli-

giofo do Carmo pofto em huma altiíílma janéJa de
-onde não podia fair para dentro , nem para fora

,

pedir a abfolvição a hum Sacerdote, que paífava de
longe , e efperar com confcancia o fogo que o con^
fumiu. Que admiráveis fão os deílinosda Juítiçade.
Deos! 1

481 Houve hum Religiofo
, que ficando debai-

xo da ruina de huma grande parede , lhe formarão
as pedras muros em quadro para o deixarem livre,

peíibas houve a que as ruinas prenderão a roupa
com que hião a cubrir-fe , ficando os corpos falvos.

Quantos fe contemplarão livres por modo ao pare-

cer milagroíò ? Quantos levantados doentes das ca-,

mas y ou maltratados das ruinas, fe reftabelecerão

tra poucos dias fem Médicos, nem Mcdecina ?

'Que prodigiofas fão as obras da Divina Providen-,

sia !

482 Havia xnuiía gente bufcado as margens do
Tejo
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Tejo por fe livrarem dos edeficios , cheyos de hor-

ror da vifta das fuás ruinas. Eisque de repente entra

o mar pela barra com humafuriofa inundação de

agoas
j
que não íizerão igual eftrago em Lisboa ,

que em outras partes
,
pela diftancia que ha de mais

de duas legoas deita Cidade á foz do Rio. Com tu-

do patfando os feus antigos lemites , fe lançou por

cima de muitos edeficios , e alagou o bairro de S.

Paulo. Crefceu em todos os que havião procurado

as prayas o efpanto das agoas , e o novo perigo fe

difundiu por toda a Cidade , e feus fuburbios , com
huma voz vaga, que dezia, que vinha o mar cobrin-

do tudo.

483 Confternados os homens com tanto perigo

vagavão como loucos bufcando os campos fem def-

canfo algum. Qual com alguma Imagem na mão
entoava as preces , que continuavão muitos ,

que

o feguião
9
todos com vozes , e paíTos trémulos.

Outros caminhavao mudos , e palmados.

484 As Religiofas abertas as Claufuras pelo

temor das ruinas, que experimentarão os feus Mo-
fteiros ,

proçuravão devedidas , ou os parentes pa-

ra o foccorro , ou os campos para o refugio. Era
huma das mais laílimofas coufas ver as Eípofas de

Chriílo feparadas pelos campos caminhando afli-

(Stas , fem mais companhia ,
que a das lagrimas , e

clamores. Algumas refugiadas nas cercas dos feus

Conventos eíperárão claufuradas as Mifericordias

deDeos.
485 Logo depois do Terremoto primeiro fe

começou a ver arder o Palácio do Marquez de Lou-
riçal , a Igreja de S. Domingos , o Recolhimento
do Caílelo , e outros edeficios , em que as luzes

7

cufogoens das caías tinháo communicado o fogro

aos

:
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aos madeiramentos. Aqui fe multiplicou alaftima,

lumentarão as defgraças. Jazião pelas cafas
e fe

muitos doentes
, que a debelidade tinha prezos nas

Camas ,. não podendo imitar os muitos
, que fangra-

dos
,
e com grandes moleitias efcapárão das ruinas

aos edeficios. Havia por entre eftas grande nume-
ro de creaturas

, que com pernas quebradas , ou
entalados entre os entulhos , efperavão o íbccorro,
que procuravao com multiplicadas vozes. Todas
eftas f©rão viflrimas do fogo. Oh laftima mais para
fentida, do que relatada]

486 Continuarão os tremores de horas a horas
com menos violência; mas com igual horror , te-
mendo-fe

, que a terra fe abria com avehemencia
de tantos abalos. Communicado o fogo aoCaftelo
correu huma voz, que fe retira(Tem todos dos fu-
burbios da Cidade pelo perigo de fe encender a pól-
vora

, que alli fe achava , e matar os que tinhão
efcapado do Terremoto. Como os coraçoens efta-
vão timidos

?
não pezavao razoens , com efpavori-

dcs alentos
, e apreífados pálios caminharão quafi

todos aquella noite para fora da Cidade , huma,
duas , e mais legoas.

487 Eftas vozes fe atribuirão depois a alguns
homens malvados , que quizerão ver a Cidade de-
íamparada para roubarem as cafas do mais precio-
fo. Caufou efte voato huma grande ruina

, porque
podendo-fe em algumas partes atalhar o fogo

? cor-
reu efte livremente deíiruindo tudo quanto o Ter-
remoto havia perdoado \ achando-fe huma grande
parte dos moradores deita populofa Cidade , com
as fuás cafas confumidas inteiramente , fem delias
livrarem mais que as vidas.

488 Vagavão neíle tempo por entre as ruinas

muitos
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muitos Religiofos, e Sacerdotes, alguns com as

facras veítimentas do feu menifterio , abfojvendo

a todos agonizantes, e vivos
,
que clamavao pela

Mifericordia de Deos , e auxilio de íliaMay Santií-

fima. Outros nos campos exhortavao pspeccadores

a contrição , e penitencia. Prégavão igualmente

muitos feculares. Até as mulheres, e os míticos fe

íizerão Pregadores. Todos temião a ira de Deos , e

receavão o ultimo eílrago da Cidade , e das fuás

vidas. Não erão inúteis as multiplicadas vozes do
temor de Deos.

5
porque enternecidos os coraçoens

na reflexão de tantas culpas comettidasfedesfazião

em lagrimas. Formava a contrição em cada ho-

mem , Mundo abreviado ., hum novo Terremoto ,

e incêndio. Tremia o corpo do horror da culpa r

ardia o coração no amor de Deos , e as lagrimas

com repetidas enchentes parece, que queriao íuíFo-

car os alentos. As faudaçoens dos que fe encontra-

vão erão pedir-fe perdão reciprocamente , recon-

ciliando-fe das inimizades , e ódios em que vivião.

Alguns
,
que não tinhão eíta cauía , parece que fó

ufavão daquella expreísão ,
pelo efcandalo

, que
havião dado com as fuás vidas. Muitos Hereges de-

leitarão os feus erros , e renafcerao na graça.

489 Sua Mageftade Fideliffima , e toda a Real
Familia fe achavão em huma das Reaes Cafas de
Campo de Belém ( excepto o Serenifíimo Senhor
Infante D. Manoel

,
que habita o Real Palácio das

Neceffidades
) que não tiverão ruina , e fahirão pa-

ra o campo , onde fe formarão formoílfíimas Bar-
racas de Campanha , em que viverão alguns mezes,
em quanto fenão fez o magnifico Palácio da Aju-
da , cuja grandeza , e perfeição , não parece obra
fabricada de madeiras. Todo o povo procurou Jo-

go

%t.
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go com cuidado faber o íucceílb daquellas eítima-
veis Vidas ; e quando as viu livres de tanto perigo
foi o único contentamento

, que naquelle dia teve
o aflição Povo de Lisboa, cuja alegria fe difundiu
por todos os feus amantes , e fieis vaííallos.

490 Paffada a primeira noite em fervorofos
clamores , e continuados fuílos, e horrofo efpan-
to dos tremores ,

que náo feíTavão , e do incêndio,
que fe havia difundido pela mayor parte da Cida-
de , crefceu a aflicção em todos , experimentando
a falta dós cabedaes

, que perdião , e cuidadofos
dos parentes

,
que lhe faltavão. Difperfas a mayor

parte das familias , choravão huns a falta dos ou-
tros

,
que em muitos foi certa. Só a Divina Provi-

dencia pôde confervar as vidas, que parecia que-

rer acabar tanta multidão de aflicçoens.

491 Continuava o fogo a devorar aquellas ca-*

fas
, que o Terremoto não havia poftrado , e os la-

droens indurecidos no peccado , fem temor de
Deos, nem receyo das chamas, por entre eftas entra-

vão pelas cafas , e tirava delias os cofres de dinhei*

ro , as joyas , e a roupa. Muitas familias , cujas ha-

bitaçoens não arruinara o Terremoto , nem deftrui-

ra o fogo , ficarão pobres pelos roubos. Atribui-

rao-fe eíles a muitos forçados das galés , e crimino-

fos
,
que fairão das prizoens.

492 A continuação do incêndio , e repetição

dos tremores da terra fazia efquecer a gente do
amor da pátria , e das fazendas. Só lembrava buf-

car a Deos para o perdão das culpas , e ao campo
para a falvaçao das vidas. Muitos logo no Sabbadar
caminharão a bufcar os parentes, ou amigos, que
tinhão em qualquer Cidade, Villa, ou terra do
Reyno. A eíles leguirão tantos nos dias feguintes ,:

que
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cfue hiao as eítradas cheyas de aflictos caminhantes.

Poucos iícárao nos campos vifinhos padecendo a

laftima de ver arder táo íumptuofbs Templos , íb-

berbos Palácios , nobres edeficios j e nelles tantas

riquezas de joyas , alfayâs , e roupas.

493 Eu fui huma das Teftemunhas deitas fata-

lidades. Havendo experimentado o primeiro Ter-

remoto , e vifto es feus eftragos doJardim das mi-

nhas caías , e vendo-me por Mifericordia; deDeos,

-e a toda a minha Familia livre de tantas defgraças,

ficando também as mefmas cafas fem ruina conít-

deravel , fahi para o campo de Santa Barbara, aon-

de continuei a implorar a Clemência do Senhor , e

auxilio de fua SantiíTima Mãy , de quem, íou muito
fervorofo , mas indigno devoto. O temor do fogo
do Caftello , fezdefpovoar aquelle campo de mui-
tas mil peíToas, que alli exhortavao alguns Padres.

Eu porém com o cuidado no Cartório do Tombo
da Camera delia Cidade ,, que eftá a meu cargo , e

muito eílimavel por conter os titulos de mais de
iU6co propriedades , me não arraíleida frente das

cafas para poder falvar efte Cartório
,
quando fol-

ie neceíFario. Alli acompanhado de poucas peíToas

paífei os primeiros dias fem ver mais, que eftragos,

e

choros.

494 Todo o dia foava hum clamor continuo
,

já de devotas famílias , e congregaçoens de pef-

foas
,
que com repetidas preces hião implorar o

foccorro da Virgem Maria N. Senhora na fua Mi-
lagrofa Imagem da Penha de França > a maypr par-

te defcalços , e todos humilhados
; já de ancioíàs

peíToas
,
que bufe avão os parentes

,
que lhe falta-

vão com mais lagrimas, que vozes. Não fe ouvia

(^ fenão

: horrores \ e fem ouvir mais ,
que laílimas , e

f,'i I

{h\£$
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fé riãò referir eílragos , mortes \ e deigraças. As
creaturas paredão defenterradas , íem cor, fera

alinho , todos triíles, afliílos todos. Aufentava-
fe a luz dôSòl $ é ã noifeíempre em todo otempo
triíle , agora parecia mais horrorofa

,
que nunca

,

porque faltando a alegria dos íirios, e a armonia
dos relógios , era tudo hum pavorofo íilencio, que
fazião mais trifte os meímos animais emmudecidos.

^95; Náo fe via nos homens mais que amor de
EFeos, é Caridade faternâl. !Àbraçavão-fe os inimi-

gos pedindo-fe perdão reciprocamente. Congradir
lavão-fe os amigos , e conhecidos de fe verem com
vida. Confolavão-fe huns aos outros animolamente
pela falta dos parentes 3 e dos cabedais. Que lou-

váveis acçoens de Virtude ; mas que pouco duráveis!

49o Jazião os cadáveres infepultos nos Tem-
plos, nas ruas , e entre as ruinas dos edeíicios. Os
que eftavão feridos gravemente erão os que pa de-

ciãomayor tormento , negando-fé-íhe -por muito
'tempo a vida , ou a morte. Muitas peífoas ,

que
menos feridas podião viver , morrerão por não ha-

ver quem as foccorreífe entre tantas ruinas. Orde-
nou ò Excellentiffimo Cardeal Patriarcha ás Reli-

giòens , e Parochos acudiflem com toda a diligen-

cia a íepultar os mortos. O mefmo cuidado teve

Sua Mageílade Fideliífima, determinando a muitos

OrEciaes Militares conduziífem gente fúavemente
para aquelle neceíTariominiíierio. Algumas peífoas

feculares acudirão com grande zelo ao meímo tra-

balho. Deílinguiu~fe muito a caridade de D.João
de Bargança , Irmão do Duque deLafoens , exer-

citando-fe muitos dias por entre os perigos dos

edeíicios arruinados em livrar as vidas de muitas

creaturas , e enterrar muitos cadáveres. Moníe-

',.
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nhbr Sampayo andou no mefmo exercido acompa-

nhado de algumas peílbas muitas femanas \ dcfpre-

zando o feu ardente zelo horrorofos perigos. A
24Ò cadáveres deu fepultura. A muitas peífoas li-

vrou as vidas dentre as ruinas. A outras fez con-

duzir para fe curarem nos Hofpitaes. Entre as vi-

das ,
que fe livrarão das ruinas forão mais efpe-

ciaes os favores do Ceo com hum homem na Igre-

ja da Penha , depois de quatro dias*, outro na Ba-

filica de Santa Maria depois de fete dias ; • e huma
moça na rua dos Canos depois de riove dias.

497 Alguns Fidalgos com Cirurgioens, com lou-

vável caridade , andarão muitos dias pelos campos
curando os feridos defaniparados. Por ordem de Sua
Mageítade Fideliííima fe eítabelecerão Hofpitaes
nas cercas dos Conventos de S. Bento , e S. Roque,
e forão enumeráveis os feridos, que alli fe conduzi-

rão , onde fe curarão muitos. Grande numero deíles

forão mutilados de pernas, e braços, que fe lhe

ferrarão, e morrião muitos deíles por eftaremjá as

feridas gangrenadas.

498 Todo o centro da Cidade ficou reduzido a

hum horrorofo dezerto, em que fenão vião mais que
montes de pedras, e cúmulos de cinzas , ficando

fomente algumas partes dos edeflcios levantadas
,

denegridas do fogo,;» para laílimofos veíligios da-

quellas grandes ruas
,
que antes víamos fempre

povoadas de gehte , e cheyas de riquezas. Os mais
verfados na Cidade defeonhecião muitas vezes o ci-

tio
, que pizavão , confundida a memoria na viíla

de tanto objeclo lamentável.

499 O Eminentiffimo Patriarcha , mandou fe

formafíem altares portáteis pelos campos ,
para fe

celebrar o incruento Sacrifício da MiíTa. Já a ne-

Qjl ceífidade
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eefíldade os tinha eregido no mefmo dia de* todos
os Santos , em que no Campo de Santa Barbara , fe

diíferão algumas MiiTas.

500 Cs moradores de Lisboa vagaváo pelos
campos viíinhos da Cidade , e pelos lugares do ter-

mo da meíma Cidade. Aqui fe viu bem patente a
grandeza da Providencia de Deos. Tantos milha-
res de familias

, que ficarão fem caía , fem roupa
,

e fem dinheiro para o preeifo alimento , e fem bens
para procurar o abrigo do tempo , tudo o Supremo
Pay d 1 Piedade fuítentou, ninguém morreu de fome.

501 Sua Mageítade FideliíTima com coração
de Pay, e animo deRey, mandou foccorrer com
provimentos muitas mil peífoas , que fe achavão
no Campo grande. Todas as que forão para Belent
acharão remédio á fua neceíRdade. A toda a nume-
roíiíTima familia da Cafa Real , e a muitas peífoas

de fora , mandou dar barracas de Campanha , e al-

gumas madeiras para fe fazerem de taboado.
. i 502 Os SereniíTimos Senhores D. António , D;
Jozé , e D. Gafpar , tem o primeiro lugar na gran-
deza , egenerofo animo , com que fehouverao neíla

fatalidade. Mais de mil peífoas fe recolherão nos
Jardins, e Bofques da grande Quinta do feu Palá-

cio de Palhavaa. Todos forão foccorridos com
abundante ração, pelo efpaço de muitosJnezes y

que alli exiftirao. A muitos mandarão dar veítidos

para foccorrer a fua neceffidade. Por toda aparte
fe contavão multiplicados louvores da innata beni-

gnidade , e grande caridade daquelles_ Senhores. À'

fama repetirá pelo Mundo o applaufo das luas vir-?

tudes com admiração univerfal.

503 Todas asReligioens abrirão a claufura das

Xuas Cercas
y onde íè recolherão muitos centos de

ían i-
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famílias. Em todas fe exercitou muita caridade; po-

rém deftingulrão-fe muito os Reformadiffimos Co-

nexos Regrantes de Santo Agoílinho , e os Doutii-

ílmos Congregados deS.FilippeNeri,que nas Cer-

cas dos Conventos de S.Vicente, e das Neceffida-

des íuítentárão grande numero de famílias.

504 Muitos Fidalgos , e peífoas particulares ex-

ercitarão muito a virtude da caridade ,
fuftentando

nas fuás cafas , e quintas grande numero de pelloas,

comgenerofidademayor, que as fuás mefmas poih-

bilidades premettião. A todos
,
que podiao deu

Deos occaíião de fazer bem. O mefmo Senhor traiu-

formava as peilbas mais avaras em caritativos libe-

raes. Eu conheço alguns ,
que erão notados de pou-

co efmoleres ,
que fehouverão com grande carida-

de. Oh Providencia infinita fempre admirável n*

fua grandeza 1
#

505 O Terremoto , e incêndio arruinou , e de-

ílruiu a mayor , e melhor parte deíla dilatadiffi-

ma, e populofa Cidade. Relatarei pi imeiro os gran-

des eftragos do incêndio, para referir depois as mul-

tiplicadas ruinas do Terremoto.

506 O incêndio reduziu a cinzas huma grande

porção da Cidade antiga , e huma grande parte du

Cidade moderna. O terreno deftruido pelo fog<*

oceupa mais de huma legoa de circunferência pek

circulo
,
que defereverei. Principiando da Igreja

de S.Paulo difeorre por huma grande parte da ma-

rinha. Defde efta Igreja vai efte circulo pelos Re-

molares, Corte Real, Ribeira das Náos, Terrei-

ro do Paço , Ribeira da Cidade , Cães de Santarém,

té o chafariz de ElPvey. Daqui fóbe por detrás del-

le ao arco de S. Pedro , e por detrás da Igreja de S.

João da Praça fe encaminha até a Igreja de S.Jorge.

&W-

OttCy!
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Daqui fóbz pala frente da Igreja de S. Martinho ',

ao Convento de Santo Eloyo,e difcorrendo na fren-
te delle pela Igreja de S. Bartholomeu ) chega ao
Caftello : deite deíce pelas portas de Alfofa , Colle-
gio de S. Patrício, Igreja de S. Mamede, coitado
Caftello

, e paliando pelo largo ) e frente de S.Chri-
flovão

, deíce por detrás da Igreja de Santa Juftaao
largo do Poço do Borratem. Daqui difeorre pelo
Hoípitai Real , Convento de S. Domingos , e giran-
do o Rocio até aó beco dos Frades

, palia pelo Palá-
cio do Duque do Cadaval , e atraveífando parte das
ruas dos Galegos , daCondeíTa, e da Oliveira , en-
tra pelo Convento da Santiffima Trindade, efo-
bindo ao largo de S Roque vai.cortando huma gran-
de parte das ruas do Norte , Calafates , Barroca , e
Atalaya , e atraveífando a rua da Calçada do Com-
bro ao Recolhimento das Convertidas palia á Igre-
ja das Chagas, e deita defee ao largo de S. Paulo

,

aonde dei principio ao circulo do teneno incen-
dido.

507 Nefta circunferência deítruiu o fogo intei-
ramente os Bairros chamados da Ribeira , da Ruá
nova , e do Rocio , e grande parte dos Bairros dos
Remolares , do Bairro alto , do Limoeiro , e de Al-
fama

,
que fão os mais ricos , epopulofos fete Bair-

ros dos doze, em que fe devide a Cidade. Nefta
grande parte da Cidade confumida pelo fogo fcá^
r"o comprehendidas inteiramente a Santa Igreja

1

"Patriarchal, e as Freguezias da Bafiíica de Santa
Maria ( antiga Cathedral de Lisboa ) de Santa Ma-
ria Magdalena, de N. Senhora da Conceição , de
S. Julião, de N. Senhora dosMartyres, dô Sacra-
mento

, de S.Niculau, de S. Mamede, deS. Bar-
tlioloineu, de S.Jorge, de SJoão da Praça comas.

fuás
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ftias Igrejss Pcrochiaes ; e giande parte dasFrcguc-

zias de S. Paulo, de N. Senhora da Encarnação , de

Santa Juíla ( cujas Igrejas ficarão queimadas ) de

Santa Catharina \ de S. Chriílovão , e de Santa Cruz

do Caftello.

508 Neíte recinto ficarão reduzidos a cinzas os

fumptuofos Conventos da Santifrlma Trindade ,
de

N. Senhora do Carmo , de S. Francifco , N. Senho-

ra do Roíario dos Trlandezes , do Eípirito Santo ,

de N. Senhora da Boahora , de Corpus Chriíli , de

S. Domingos , e de Santo Eloyo , com as fuás Ma-

geftofas, e bem ornadas. Igrejas. Igual fatalidade

padecerão os Recolhimentos do Caílelo , das Con-

vertidas , de Santa Maria Magdaiena , e das Orphãas

de N. Senhora do Carmo do Conde de S. Lourenço,

509 A Bafilica . de SantaM ária havendo padeci-

do muito com ò Terremoto por ter cahido a fua

Torre do relógio , e outras porçoens daquelle gran-

de , e antigo edeficio , teve o eíirago do incêndio na

Igreja
&
e em todas as luas Capellas , OfEcinas , e Ga-

fas interiores , ficando fomente livre a miraculofa

Imagem de N. Senhora chamada a Grande pela fua

formofa eílatura , confervados os feus veílidos fem

offenfa alguma do fogo»

510 No deftriclo daParochia da mefma Baíílica

fe queimou afumptuofa Igreja de Santo António
,,

edificada na antiga Cafa , em que viveu o mefmo

Santo , com a magnifica , e beila Cafa
,
que antes da

diviíao deíla Cidade fervia para as Conferencias do

Senado da Camefa , e na mefma Igreja muita , e bem
lavrada prata , e ricos ornamentos , de que fe acha-

va enrequecida. Havia ficado livre de minas em o

Terremoto , oficiando o Coro , ainda depois del-

le. Viu-íe nella hum prodigio cio noííb miraculofo

.Santo
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íjanto António. Confervou-fe illefa do fogo , e do
lerremoto toda aparte da Capella mor

, que fazia
corpo íeparado da Igreja , ficando a Imagem do San-
to no feia trono, com o feu citial , luzes acezas, e
mais ornamentos com que fe achava ; havendo o fo-
go na Igreja fido tão violento

, que derreteu toda a
prata

, bronze
, e outros metaes

, que nella alcan-
çou.

5 1 1 Na mefm- Parochia fe queimou a Igreia , e

1'cou livre a Cnpella do Efpirito Santo ; a Igreja de
S.Sebaíhão

; a Ermida da Aifumpção, e a Igreja Col-
legiada da Conceição dos Freires da Ordem de Chri-
ílo : na de S.Julião , a antiga Ermida de N. Senhora
da Oliveira: na de S.Niculao, a Ermida de N. Se-
nhora da Palma, a de N. Senhora da Vidoria com
o feu Hofpital, e adaAfcenção do Senhor: nade
SantaJúlia , o Hofpital Real de todos os Santos , Er-
mida de N. Senhora do Amparo, Hofpital dos In-
curáveis, e Ermida de N. Senhora da Graça : nade
S. Bartholomeu , o Collegio de Santa Catharina : na
de N. Senhora da Encarnação , a magnifica Igreja de
N. Senhora do Loureto da Nação Italiana , a Igreja
das Chagr s,e a Ermida de N.Senhora do Alecrim.Na
Freguezia de S. Paulo ficou izenta do Terremoto , e
incêndio a Ermida de N. Senhora da Graça , chama-
da tambem^do Corpo Santo,

512 Os Palácios queimados , íao o Paço Real da
Ribeira

, que fendo principiado pelo Senhor Rey
D.Manoel, e continuado iumptuoíàmenteporFi-
lippe II.

, fe havia acrefcentado em o nolib feculo
,

com dilatadas, e formofiíiimas galarias defoberba
Archi-
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Arcliiteclura ; e ultimamente com a Real Gafada
Opera, a mais magnifica , ebella, que começava a

admirar a Europa : o Palácio da Corte-real , ( que já

havia padecido hum grande incêndio ) com o Tribu-

nal da Caía do Infantado : os Palácios dos Duques
de Bragança ( que fervia de Thefouro ) de Alafoens,

de Aveiro , do Cadaval ; dos Marquezes de Valença,

de Marialva, de Anjeja, de Fronteira, e deCaf-
caes 5 dos Condes de São-Tiago , da Ribeira , de Cu-
culim , de Villa-Flor , de Valadares , de Aveiras , de
Atouguia , do Vemieiro . e da Alva ; e do Vifconde
de Barbacena. Queimou-íe feparadamente em o mef-
mo tempo o Palácio do Marquez do Louriçal.

513 Padecerão a mefma defgraça , os grandes

edefcios da Alfandega real , Caía da índia , Vedo-
ria , Confulado, Contos do Reyno, Sete Cafas . Ter-
reiro do Pno , Ribeira das Náos , e Armazéns delia,

Cafa do Thefouro ao Arco da Confokção : e os Tri-

bunaes do Dezembargo do Paço
,
Junta dos Três E-

ílados , Confelho da Fazenda, Confelho Ultrama-
rino, Meia da Confciencia, Cafa de Bragança, Con-
tadoria geral de Guerra , Tenencia , Armazéns com
as fuás grandes Secretarias , e as de Eftado do Rey-
no , Guerra , e da Marinha , cujos Tribunaes efta-

váo no recinto do Paço , nos quaes fe perderão Car-

tórios numerofiííimos de livros , e papeis com gran-

de detrimento da Real fazenda , e da dos particula-

res. Queimáráo-fe também as duas Cadêas Eccleíla-

lticas do Aljube , e a Cadêa do Tronco.

514 Entre as muitas precipfídades , que confu-
miu o fogo foi muy fenfível aos Eruditos a perda
de muitas , e numerofas Livrarias. Tem o primeiro
lugar a Bibliotheca real

,
que era numeroíiílima , e

felecla. O Senhor Rey D. Joáo V. o Máximo , a ti-

R nlia
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nha aumentado com grande numero de livros me-
dernos , e todos os antigos

, que fe defcobrhão pela
Europa ; e huma grande copia de bons manuferi-
ptos , sífim originaes \ como copias bem eferiptas

,

tudo eíFeitos da íua fabèdoría ~\ e magnificência.

5 15 A do Marquez de Louriçal enchia , e or-
nava quatro grandes cafas , e era felecla em livros
raros , e excellentes manuferiptos. Tinha íido for-
mada pelos Sábios Condes da Ericeira , e ultima-
mente aumentada

, pelo Conde D. Francifco Xavier
de Menezes , cuja fabedona , e vaíliffima erudição,
ainda depois de morto admira Portugal , e toda a
Europa.

516 A Bibliotheca do Convento de S. Domin-
gos efrava em duas grandes cafas , e tinha muitos li-

vros raros , e grande numero de manuferiptos
, que

para ella deixou o Eruditiílimo Beneficiado Fran^
cifeo Leitão Ferreira. Foi obra do Padre Fr. Ma-
noel Guilherme

, que a conílituiu publica i com af-

fiftencia de dous Bibliothecarios , e renda grande
para o feu aumento.

517 No Convento do Efpirito Santo havia hu-
ma grande , e felecla Livraria , e outra chamada Ma-
riana, em que fe admirava amayor Collecção de
livros, quetrataífem de Maria SantiíTima , obrado
Padre Domingos Pereira.

5T8 Ficarão também reduzidas a cinzas as ex-

cellentes, e antigas Livrarias dos Conventos do Car-
mo

, S. Francifco, Trindade, eBoahora. Tiverão
o^meímo íbcceífo , todas as dos Palácios, que.arde-
rSo , em que havia algumas muito eííimaveis.

519 As particulares forão muitas , e entre eítas

era muito preciofa a do Inquiíidor Simão JoíephSil-
veiro Lobo

, por numerofa , e felecla. Em cinco ca-

ias

:
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Tas de Mercadores de livros Francezes,Hcfpanhoes,

e Italianos , e 25 loges , e caías de Livreiros Portu-

guezes , fe confumirão grandes Livrarias , de que fe

podião formar muitas copiofas , e execlientes.

520 O Terremoto arruinou inteiramente as Igre-

jas Parochiaes de Santo André, Santa Catharina , S,

Martinho , S. Pedro, N. Senhora da Pena, N. Se-

nhora do Soccorro , Salvador , e São-Tiago. Pade-

cerão baílantes ruinss, pofto que não cahirão
5
as Igre-

jas dos Anjos, S. Chriíiovao , Santa Cruz do Ca-

ílello*, Santo Eílevão, S. Jofeph, S. Lourenço, Santa

Marinha , N. Senhora das Mercês , e S. Thomé.
521 Todos os ederlcios grandes tiverao mayo-

res eítragos. Da íuinptuoía Igreja de S.Vicente des

Conegcs Regulares de Santo Agoítinho cahiu o feu

Zimbório \ e na frontaria algumas Imagens de jafpe,

e pedras dos feus remates > mas o Convento pade-

ceu pouco. No Convento de N. Senhora da Graça,

dos Eremitas do íneímo Santo , cahiu a fua grande

Igreja , e rica Sancriítia , a cafa do Noviciado , e a

formofiffima cafa da fua numerofa Bibliotheca , cu-

jos livros tiverao muito eílrago ; e ficou muito ar-

ruinado o feu bello Clauílro novo , a fua Torre , e

outros edeíicios. No Convento de N. Senhora de
Penha de França dos mefmos Eremitas , cahiu a fua

Igreja , e ficarão os dormitórios , e Clauílro com
grande ruina : do Collegio de Santo Antão o velho

damefma Religião, cahiu a Igreja e ficou arruinado

© Convento. No Collegio de Santo Antão dos Pa-

dres, da Companhia de Jefus , cahiu o Zimbório da

fua nobliílima Igreja , e hum grande lanço do Con-
vento , ficando todo o reílo muito arruinado : Na
Cafa ProfeíTa de S. Roque cahiu a Portara , e pade-

ceu ruínas a Torre , e outros edeflcios. O Novicia-

R2 do

.
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co cia Cotovia teve eílrago na fua Igreja , e Con-
vento. O mefmo fuecedeu em o Collegio de S Fran-
cifeo Xavier , eemo Noviciado de N. Senhora da
Nazareth de Arroyos , tudo Cafas da mefma Com-
panhia, O Convento de Jefiis deReligioíbs Tercei-
ros de S Franciíco teve muitas ruínas na fua Igreja,

e dormitórios : o do Santiffimo Sacramentos dos
Eremitas deS. Paulo ficou com algumas minas , mas
fem eítrago : o da Providencia teve grandes ruinas

;

igual calamidade padeceu o Collegio de S. Pedro.,
e S, Paulo dos Inglezes. O Convento de S.Pedro
de Alcântara , e a ília Igreja cahirão em terra. O
Convento de Santo António dos Capuchos teve
muitas ruínas , e cahiu parte da fuá Igreja. O Con-
vento de N. Senhora da Eílrella dos Religioíbs de S.

Bento , e a íua Igreja ficarão totalmente arruinados.

Padeceu pouco o magnifico Convento de S. Bento
;

o do SenhorJefus daBoamorte; e o dos Carmelitas
Defcalços Alemaens , e fua Igreja de S. João Nepu-
muceno.

522 Dos Mofleiros de Religiofas , e de Santos
da Militar Ordem de São-Tiago , e o de N. Senhora
da Encarnação da Ordem de S. Bento de Aviz , fica-

rão muito arruinados. No de Santa Anna cahiu ã

fua Igreja ] e hum lanço de hum dos dormitoriosan-
tigos : o de Santa Clara padeceu huma quafi total

ruina em Igreja, e Moíleiro : o da Efperança fe ar-

ruinou em muitas partes : o da Madre de Deos teve

algumas ruinas nas paredes exteriores : o de Santa

Apollonia teve o mefmo fucceíFo: O Convento , e
Igreja ds Anunciada ficarão muito arruinadas* Ode
Santa Mónica fe arruinou totalmente ficando mais

bem livrada a fua Igreja. O do Salvador ficou pouco
arruinado , mas a fua Igreja cahiu em terra. O mef-

ta ma
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mo fucccíTo teve o cio Calvário : o de N. Senhora da

Roía , e íua Igreja padeceu muitas minas : o de N.

Senhora da Soledade das Trinas do Mocambo pade-

ceu muito. O da mèíma Religião de N. Senhora dos

Remédios de Campolide foi mais bem livrado. Das

Carmelitas o de Santo Alberto teve algumas minas;

o de N. Senhora da Conceição dos Cardaes padeceu

mais. O Moíteiro do Crucifixo teve baíl antes mi-

nas. O Moíteiro de N. Senhora da Nazareth de Re-
ligiofas de Si Bernardo , ficou totalmente arruinado.

523 Padecerão grandes minas os Recolhimen-

tos de N. Senhora do Amparo , de Orphaas , e Re-
colhidas na Freguezia de S. Chriílovao ; eodo Es-

pirito Santo dos Cardaes
,
que he de Convertidas.

524 Ficarão derribadas , ou com grandes minas
na Parochia de Santa Cruz do Caítello as Ermidas de
S. Miguel., e do Eípirito Santo : na dos Anjos a Er-

mida de N. Senhora do Monte
, ( antigo domicilio

dos Eremitas de Santo Agoítinho
,
) e a deJefus Ma-

riaJoíeph : na de Santo Eilevãò a Igreja de N. Se-

nhora: dos Remédios, e o feu Hofpital dos Pefca-

dores : na de S.jofeph a Igreja d€ S.Luiz da Nação
íranceza : na Freguezia do Soccorro a Ermida de
N. Senhora da Saúde : na da Pena a antiquiílima Er?
mida de S Lazaro : na de N. Senhora da Incarnação
a Ermida de N. Senhora da Conceição dos Clérigos

pobres.

525 Os Palácios arruinados com mayor eííxago

fão o Paço Real da Bempoíla \ o Palácio da Inquiíi^

cão ; o do Senado da Camera , e Tribunal dos Dct
pozitos, que fe andava acabando , obra magnifica

,

e muito digna do NoíTb Monarcha Fideliffimo
, que

a mandou eregir , dos Tribunaes para que fe de-
llinava , do Archite&o , que a havia delinkdo, e da

Pra-.

í,
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Praça

,
que ennobrecia ; no qual havia grandes , e

nobili filmas cafas para as Conferencias dos ditos

Tribunaes , com hum belio Oratório , e formofas
cafas para as fitas Secretarias , Contos do Senado

,

Chancellaria da Cidade , e falia das audiências : os

Palácios dos Marquezes de Távora , de Alegrete,

e de Niza j o do Marquez de Tancos padeceu mui-

to : o do Conde de Vai de Reis cahiu a mayor par-

te : os dos Condes de S. Vicente, de Soure, deS.
Miguel , e de Unhão ; e os do&Vifcondes de Villà-

Nova da Cervei ra , e de Mefquitel 1 a.

<2Ó Também tiverão grandes i ninas os Palácios

do Monteiro mor , Porteiro mór , Senhor de Mur-
ça

, Jofeph Félix da Cunha , D. Jofephde Menezes

,

Principal Aranha, D.Deniz de Almeida,JofephJpa-
chim de Miranda Henriques ,.D. Ch-riílovao Manoel
de Vilhena , e outros $m muitas Cafas grandes.. O
ímpeto das agoas desfez o formoMuno Cães da pe-

dra
, que defcorria nà marinha do Terreiro do Paço*

defdé os armazéns de Alfandega atéquafl á frente de

do Forte da Vêdòria. Muitos fuppoíèráo
,
que nefte

citio houvera fublferçáo ,
por não refletirem a gran-

de força das agoas, que achando iquella pedraria

desligada do Terremoto a efpalhou, levando as corr

fentes o drítulho ijn cOin que íe havia formado. O
Coronel Engènheifo Carlos Mardel, e o Capitão

Engenheiro Eugénio dos Santos de Carvalho , exa-

minarão depois por ordem Regia o lugar do Cães , e

defcobrindo a pedraria \\
que havia rolado para o lei-

to do rio , declararão não haver veíligio de fubver-

ç^o alguma.

S^7 Nos fuburbios de Lisboa tiverão algumas

ruinas o famofo Convento , e Igreja de N. Senhora

de Bdlem dos Religiofos de S.Jeronymo : o deN.
Senhora
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Senhora do Livramento de Alcântara dos Padres

Trinos. A Igreja de N. Senhora da Luz ,
parte do

Convento da Ordem de Chriílo , e o Hoípital fron-

teiro ao meírno Convento cahirão por terra; o

Convento de N. Senhora das Portas do Ceo de Ti-

lheiras com a íua Igreja ficou arruinado totalmen-

te. O dos Marianos de Carnide também teve mi-

nas : o de S. Francifco de Xabregas padeceu mui-

to em Igreja , e dormitório. O de S. Bento dos Pa-

dres de Santo Eloyo teve pouca ruína.

528 O grande , e Real Moíteiro de Odivelas de
Religiofas de S. Bernardo ficou muito arruinado :

o de Chellas de Conegas Regrante/de Santo Ago-
ílinho, padeceu muito : o de N. Senhora da Con^
ceiç^o de Carnide teve huma total ruina : o do Bom
Succeílb padeceu pouco; como também o do Sa-

cramento.

529 Os edeficios grandes
,
que ficarão livres de

minas forão as Cafas de Campo Reaes de Bellem;
o Palácio das Neceífidades , e Igreja

5
e Convento

da Congregação do Oratório miílico ; obra grande,
e magnifica : a Igreja , e Hoípital do Menino Deos;
os Conventos, e Igrejas dos Capuchinhos Italianos,

e Francezes : o Convento de N. Senhora do Mon-
te Olivete de Agoílinhos Defcalços : e Conven-
to de Religiofas da mefma Ordem : o Palácio do
Marquez do Lavradio , e outros.

530 Para formar hum Juizo da grande impref-
#0

, que fez o Terremoto no terreno de Lisboa
,

he precifo referir o eílado
?
em que ficou a Cidade;

pois da noticia dos edeficios de mayor nome fo-
mente , mo podemos dar a conhecer os eftragos
particulares. Por muitas vezes examinei todo o re-

cinto da Cidade, e feus fuburbios por onde não
houve

.

ififA!
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houve fogo. Depois de muitas reflexoens feitas em
varias ruas , e diverfos bairros da Cidade , me pa-

rece, que o fogo confumiu a terceira parte da Ci-

dade, naquelle citio em que era mais populofa
,

por ferem a mayor parte das ruas eílreitas , e as ca-

ías de quatro , cinco % e féis andares de fobrados.

Parece-me também
,
que o Terremoto lançou por

terra a decima parte das cafas de Lisboa , deixou

inhabitaveis mais de duas partes das que ficarão em
pé , ficando habitáveis fomente ainda menos de hu-

raa terça pnrte das cafas. A mayor parte delias lhe

forão precifos grandes reparos. Não houve proprie-

dade alguma
\
que careceífe inteiramente de con-

certo. .Eíla he a mais verdadeira noticia do eftado,

em que deixou o Terremoto , e incêndio efta famo-

flíTima Cidade.

53 1 O numero de peíToas
,
que morreu emL.if-

boa por caufa do Terremoto , incêndio ., e mar fe-

ra fempreinaveriguavelcom certeza phyfica. Quem
viífe Lisboa alguns dias depois do Terremoto , re-

duzida a cinzas a mayor parte dosfeus Bairros mais

populofos , o refto cheyo de cafas arruinadas , e to-

da defpovoada , e deferta \ fenão refletilTe mais que
nefía laftimofa vifta, diria ( como muitos efcreve-

rão , e fe divulgou por toda a Europa, ) que tinhão

morrido duas partes do feu povo. Alguns mais mo-
derados fazião a conta a metade : outros mais refle-

xivos á terça parte. Poucos notavão , que grande

numero de famílias de Lisboa fe achavão povoando
todos os campos dos feus fuburbios , todos os lu-

gares de 40 Julgados , de que fe compõem o largo

termo defta Cidade, e todas as Cidades , Villas, e a

mayor parte das Aldeãs de todo o Reyno. Nenhum
imaginaria

,
que até Pvoma chegarão muitas peífoss

de
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de Lisboa , e igualmente a todas as Cidades prin-

cipais dosRcynos da Europa.

532 Eíta falta de rcrlexoens , e de noticias fez

efcrever alguns mezes depois muitos Autbores hu-

ma imprópria , e menos verdadeira conta do nume-

ro dos mortos. Jofeph de Oliveira Trovão , o pri-

meiro que efcreveu huma Carta narrativa dos íiic-

ceííos deite Terremoto com mais defcripçoens poé-

ticas
,
que noticias verdadeiras , pag. 11., diz

,
que

morrerão 70U peílbas. O Author do Papel ,
que

tem por titulo : Tl entro Lamentável , crê ,
que per-

derão a vida a terça parte dos habitantes. O Padre

Fr. António do Sacramento na fua Exhortaçâo

Ccnfclat&ria , diz
,
que morrerão mais de dezoito

mil peíToas y e deita opinião fão muitos. O Author
da Nova , efiel Relação , ( que he o mais judiciofo,

que efcreveu fobre o Terremoto
,
poíto que conzi-

famente ) fuppoem haver morrido a decima parte

do Povo de Lisboa. O Efcriptor da Relação inti-

tulada : Deflruição de Lisboa , conjectura, que fi-

cou morta a oitava parte da gente.

533 Ignoro a conta
,
que íè deu a Sua Mageíta-

de Fideliffima
,
quando por ordem fua forão per-

guntados os Parochos das Freguezias ; mas íuppo-

nho
,
que foi avultadiíííma ,

pelo que fube de ak
guns. Eíta diligencia foi muito próxima ao Te. re-

moto , razão porque achou ainda os ânimos per-

turbados , e as noticias forão dadas com menos ave-

riguação
, que a matéria pedia.

534 Eíte he hum dos pontos deita hiítoria
, que

dezejei averiguar com a certeza poírlvel
; porque

defde a primeira femana do Terremoto fempre fui

de opinião mais moderada ,
que todas as peílbas

;

porque nos primeiros mezes fempre infiítí
y
em que

S não

,

l vfy

&£
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não tinhão morrido mais de 10U peífoas. Depois
entrei a excogitar meyo por onde pudeífe formar
huma opinião provável. Defcorri hum, que confí-
ília em collegir as noticias de duas , ou três peííbas
de cada rua

, que depuzeíle as peííbas
, que faltarão

da fua vifmhança , coufa fácil de faber depois de
alguns inezes. Entrei neíta laboriofa averiguação,
que não pude continuar por falta de tempo. Da
parte de que alcancei noticias fiz a conta ao todo
das ruas de Lisboa. Por outro principio procurei
íaher dos Parochos , as peííbas

5 quejulgavão haver
faliecido nas fuás Freguezias. Ouvi muitas peífoas
prudentes

, que efcapárão das Igrejas , em que fal-

leceu mais gente. Formei hum raciocinio das que
morrerão pelas cafas, e ruas , e nas Igrejas por cau-
fa do Terremoto , e do fogo. Refletí na parte que
faltava no todo dasCommunidadesReiigiofas^do
Clero , dos numerofos Corpos da Nobreza , e dos
Miniítros

\ dos grémios Seculares, como íãoosTri-
bunaes, e os Officios Mechanicos. De todos eítes

cálculos , em que por cada hum dos apontados
meyos achei pouca diíferença yjulgo

, que rio dia
do Terremoto entre peífoas, que acabarão nas rui^
nas

, no mar, e no incêndio "deita" Cidade chega-
ria o numero a cinco mil peífoas pouco mais , ou
menos. He verdade, que dos muitos feridos

, que
entrarão em cura , das muitas peífoas

)
que a per-

turbação da faude fez adoecer , morrerião no riiez

de Novembro outras cinco mil peííbas. Eíta lie a
mais exacla conta

,
que fe pode fazer neíta matéria.

* 535 I^os Religiofos rallecerão dos Francifca-
nos Õbfervantes 21 : da Ordem Terceira 2: dos
Carmelitas Calçados 15 : dos Padres Trinos 16 :

dos Cónegos Seculares de S. João Evangeiiíta 7 :

dos

V 1 '
.
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dos Eremitas de Santo Agoílinho $ : dcs Domini-
cos Portuguezcs 3 : dos Hibernios4: da Compa-
nhia de Jcius 3 : dos de S. Camilo 1 : da Congrega-
ção do Oratório 4 : de N. Senhora das Mercês 1.

536 Das Religiofas Dominicanas morrerão 110

Morteiro da Annunciação 10 : no Moíleiro do Sal-

vador 14: Das Franciícanas no Moíleiro de Santa
Anna 5 : no do Calvário 22 : no de Santa Clara 63.

Das Agoílinhas no Moíleiro de Santa Mónica 8.

537 Da Nobreza fallecerão fomente D. Fran-

cifco de Noronha , filho dos Marquezes de Anjeja,

Principal da Santa Igreja Patriarchal 5 Gaípar Gal-

vão de Caílellobranco , e Manoel de Vaiconcellos
Gayo, Monfenhores ; Manoel Varejão de Távora,
Inquiridor de Lisboa; António de Mello de Caílro,

Roque de Souía \ Francifco Luiz da Cunha e Atai-

de, Chanceller mor doReyno \ e Pedro de Mello
de Ataide j Secretario de Guerra. Também falle-

ceu D. Bernardo de Rocaberti , Conde de Perala-

da , Embaxador do Rey Catholico neíla Corte ao
fahir do Palácio , em que morava.

538 Das Senhoras da primeira Nobreza falie-

ceu Dona Maria da Graça de Caílro , Marqueza de
Louriçal ; Doiia Anna Vicencia de Noronha , Con-
deífa deLumiares com a filha mais velha \ Do-
na Anna de Mofcofo , mulher de Gonçalo Xavier
de Alcáçova Carneiro 5 Dona Ifabel Catharina
Henriques , Viuva de D. Lourenço de Almeida , e
fua Filha.

539 Sigo neílas noticias o doutiífimo Commen-
tario do Padre António Pereira da Congregação
do Oratório

,
que as averiguou com exacção , a que

fó fiz algumas addiçoens 5 cuja obra \ ainda que
concifa merece a eítimação de primeira neíla mate-

S 2 ria

.
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ria , e he a que communicou ao Mundo todo o fuc-

çeílb deíle grande Terremoto em Lisboa
,
por fer

elegantemente eícripta nas Linguas Latina , e Por-
tugueza.

540 As riquezas de edifícios , moveis , alfayas,

joyas , ouro , e prata em moedas , e lavrados
, que

confumiu o Terremoto , e incêndio em Lisboa for-

mão hum fundo tifo grande
,
que fera íempre hum

abyfmo infondavel. O Author da Relaiion Hiftori-,

quedu Tremblement de terre \ &c. formou hua fom-
ma de vários cômputos de diverías addiçoens

, que
eu íempre terei por arbitraria. Por não fazer outra
fernelhante , ainda que pudede fer mais verdadeira
em algumas parcelas pela minha indagação , fomen-
te proporei ao Mundo vários principíos certos, por
onde poíTa eítimar-fe o muito

,
que perdemos.

541 Todas as Naçoens confefsão
,
que nenhu-

ma excedia em parte alguma a riqueza , com que fe

tributava a Deos o Culto nos Templos de Lisboa;
antes fim

, que muitas das mayores , e mais ricas Ci-
dades erão excedidas deita. Em todas as Igrejas ha-

via hum grande numero de Cálices , Cruzes , Cafti-

çais , Tocheiras , Alampadas , e outras peças neceíla-

rias para o Culto Divino de ouro , e prata , adorna-
das de pedras preciofas , fendo em algumas tanta a

riqueza
, que até os Sacrários , frontaes , e eftan-

tes dos Altares , e os ornamentos dos Púlpitos erão

de prata lavrada. Os ornamentos erão muitos de te-

las , e brocados de ouro ; ou de fedas , e veludos
bordados, agaloados, e franjados de ouro. Em mui-
tas havia ricas armaçoens

,
que cobrirão toda a Igre-

ja. Eítas erão pela mayor parte grandes , fabricadas

de bella cantaria , ou adornadas de talha dourada-

com muitas, e eílimadiíTimas pinturas, tudo obras

de
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de muito cuílo. Que riquezas ii:1o continha a Sanca.

Igreja Patriarchal , em que fe não via íemlo praia

eouro, que fendo muito o valor dofeu peio , era

ineílimavel em muitas peças o feu feitio ? Baila faber-

fe, que erao tudo obras da magnificência-, egoílo,

do Senhor ReyD.Joáo V. Da Bafilica de Santa Ma-

ria também baila dizer-fe ,
que foi a antiga Cathe-

dral de Lisboa.

542 Os Paços Reaes , e os feus dous grandes

Thefouros eílávão cheyos dejoyas , ouro, e prata

lavrada ,
que vendo-íc nas Funçocns Regias com ad-

miração pela lua abundância , e feitio , nunca apa-.

recia fenno huma mininia parte, E que grande nu-,

mero de armaçoens as mais preciofas fe achavão na-

quelles Paços , e Thefouros ? Não he preciíb pon-
derar as riquezas de joyas

,
peças

1
armaçoens , e mo-

veis
,
que fe reduzirão a cinzas nos Palácios , e Ca-

las dos Tribunaes , e Fidalgos ; baila faber~fe
, que

eírava Lisboa tão opulenta, e o luxo era tal
, que,

ainda muitos OrUciaes mechanicos tinhão muitas

joyas de ouro, prata, e pedrarias ; alfayas de velu-

dos , e fedas y e moveis das melhores madeiras cu-

bertas de ouro. E que eílimaveis pinturas
, precio-

fos adornos de chriílalinos vidros , e finifllma pro-

celana confumiu o Terremoto , e o fogo ?

543 Deve notar-fe
,
que a parte da Cidade quei-

mada era das mais ricas
,
porque alem de conter

hum grande numero de Igrejas, e Palácios, eos
principaes de humas r e outros } nella.fe achavão vi-

vendo huma grande parte dos Commerciantes Por-
tuguezes , e de todas as Naçoens. Deve também no-
tar-fe

,
que no mefmo recinto eílavão duas grandes

ruas de Ourives do ouro , e da prata
\
quatro dilata-

das ruas de Mercadores de panos , e fedas g os pateos

ào

í.í
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do Paço clieyos de Mercadores

, que vendião os mais
ricos adornos , alem de muitos efpalhados pela Ci-
dade; as três mayores praças de Lisboa

5 cheyas de
íogeas , e armazéns de comeíliveis ; os arruamentos
dos grémios mechanicos , em cujas ruas fempre hou-
ve peífoas muito ricas.

544 ®s cabedaes confumidos na Alfandega
Real , Gafa da índia

, Jardim do Tabaco j e Cafas
de ; Negocio forão incomprehenfiveis. Aquelles
edifícios erão muito vaftos , e fe achavao fempre
cheyos de todo o género de fazendas i que fazião

abundante de tudo huma tão populofa Cidade. Só
devo advertir

,
que os Eílrangeiros coftumáo alu-^

gar as mayores cafas , para as encher de fazendas.

545' Faça-fe com eftas advertências reflexão , no
que confumiu o fogo , e fe obfervará como immen-
là a riqueza de Lisboa. Muito perdemos os Portu-
guezes 5 e não hayerá Reyno , Republica , ou Cida-
de Commerciantè

,
que também não perdeífe neíle

incêndio.

546 Sua Mageftade Fideliííima aíftítido do Se-

cretario de Eirado Sebaítião Jofeph de Carvalho , e
Mello, Miniííro Sábio, zelofo, e activo, deu as

providencies neceífarias para o foccorro , alivio l e

íegurança do povo , e para o reftabelecimento ven-
tajoíò de Lisboa. Tudo forão refoluçoens fabias

,

difpoíiçoens acertadas , e Leys fantiílimas.

547 Logo no primeiro de Novembro ordenou ao
Marquez de Alegrete,PreíIdentedo Senado daCame-
ra acudiífe a eíla deífolada Cidade com tudo o que
foífe neceíTario , mandando-lhe pòr prompto , o que
fe precifaíFe aífim dos Armazéns Reaes , como
de tropas } gente , e dinheiro por Carta do Secreta-

rio de Eílado
,
que lerá em todo o tempo hum inde-

lével
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levei padrão da piedade de Sua Mageftade Fidelií-

íima , e credito, e honra daqueile Tribunal. De-
terminou depois fe eítabeleceíTem dous Vereadores

do meímo Senado no Terreiro do Paço , e Ribeira,

para que affiítidos de guardas Militares , deflribuif-

fem naquellas praças os mantimentos, que fe foíTem

defcubrindo na parte da Cidade íalva do incêndio

( para o que fe haviao mandado fazer exames pelos

Miniítros dos Bairros
,

) e os que vieífem pelo rio.

Ordenou também
,
que os mais Vereadores rece-

berem nr.s portas da Cidade os provimentos
, que

vieíTem por terra para fe repartirem ao povo fern

defordem. Fez levantar Vara ao Efcrivão do Povo
Niculau Luiz da Silva , e António Rodrigues de
Leão , por Juizes do Povo para fervirem com o
actual. • A eíles fe deveu hum grande zelo , e traba

lho, com que andarão defcobrindo^ mantimentos
para foccorro dos habitantes de Lisboa. Mandou
também Sua Mageftade Fideliílima dar entrada fran-

ca , e livre de todos feus Dereitos Reaes , e emo-
lumentos dos defpachos , a todos os comeftiveis *

que entraííèm f elas portais da Cidade \ e pefcado.

,

que fe vendeífe de Belém até ao Cães de Santarém
;

cuja liberdade durou téjaneiro feguinte.Com eftas

fabias Providencias não houve por parte alguma
fome , como fe temia nos primeiros dias.

548 Mandárão-fe logo vir para a Corte o Regi-
mento de Dragoens de Évora , e os de Infantaria de
Peniche

, de Elvas , e de Olivença ; os quaes , e os
quatro da guarnição da Corte fe acamparão em Be-
lém , Campolide , Cotovia , Campo de Santa An-
na , Cardai da Graça , e Cruz dos quatro Caminhos
para fe poder acodir ás muitas guardas

, que foi pre-
cifo eítabelecer, e fazer acompanhar de foldados

todos

.&£>
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todos os Miniíiros para màyorTefpeito das fuás or-

dens , e íè poderem eílas communicar , e executar

com -facilidade; como também para fe ocuparem
no defentulho das ruas principaes. Eíles acampu-

mentos fe continuão ainda ao prefente nos referidos

feitios havendo-fe fubílituido aquelles Regimentos
de fora por outros da Província do Alentejo , me-

nos o de Dragoens, que paífados alguns mezes fe

mandou recolher á fua Praça. Ao prefente fe lhe fa-

zem quartéis de madeira para feu commodo.

549 Tendo noticia o mefmo Senhor dos gran-

des j multiplicados , e. facrilegos roubos, que fe ha-

vião commettido na Cidade , mandou ordens ásJuf-

tiças para examinar os palfajeiros , e fazerem pren-

der os que foífem defufpeita, e todos os que dal-

íi em diente não levaífem pailaporte do Duque Re-
gedor das Juíliças •, cuja ordem executada fez con-

duzir a Lisboa muitas das riquezas
,
que hiao furta-

das. Ordenou ao mefmo Duque Regedor eílabele-

ceíle doze Dezembargadores da Relação paralnf-

peclores dós doze Bairros da Cidade, aos quaesíi-

caífem íubordinados os Corregedores , ou Juizes do

Crime de cada Bairro , e alguns Bacharéis , que fo-

rão nomeados pelo Duque Regedor, para ajudarem

os ditos Miniíiros. Mandou por feu Real Decreto

de quatro de Novembro
,
que todos os culpados em

furtos , foífem autuados em proceílbs íimplexmen-

te verbaes
,
pelos quaes coníla-fe de mero faclo

,

que com effeito erão Reos dos referidos deliclos , e

fticceífivamente fentenciados pelos Miniíiros ,
que

nomeaífe o mefmo Duque Regedor, e no mefmo
dia punidos irremeílvelmente y fendo eíle meyo
prompto , é extraordinário

,
parte da fevei idade do

caíligo
, que merecia a enormidade de tantos deli-

dos.
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cTos. Em execuçro deites Decretos foráo condena-
dos hum grande numero de criminofos á morte, que
forao executados em féis forcas

, que fe levantarão

em vários citios , ficando os corpos pendurados nos
patibulos muitos dias, para mayor horror. Hu gran-

de numero de culpados foi condenado a galés
,
pa-

ra fervir nos defentulhos. Ceifou com brevidade o
efcandalo de tantos roubos.

550 A ambição de muitas pelfoas fez levantar
vários géneros de mantimentos , e a neceífidade de
vários officios introduziu neit.es huns fellarios exor-
bitantes 5 como também nos homens de trabalho
pela falta

,
que havia delles. Mandou Sua tóagefta-

de Fideliífima ordenar por Editaes
, que fe vendef-

fem todos os mantimentos pelos preços, que corrião
no fm do mez de Outubro ; e da meíma forma

, que
peífoa alguma de officio mechanico , ou homens de
trabalho não levaífem mayor fellario

, que o cuíru-
mado ; fubpena de ferem condenados os tranfgref-
fores deíla ordem a trabalharem nos defentulhos da.

Cidade.

551 Também atendendo Sua Mageftade , a que
os Senhorios das poucas cafas

, que ficarão capazes
de fe habitarem as pertendião alugar por preços
muito exceíftvos ; e os donos de terras asquerião
afforar com exorbitantes foros ; foi fervido por Ley
de 3. de Dezembro anullar todas as efcripturaS de
áfforamentos , e arrendamentos , que fe tiveífem fei-

to depois do Terremoto , determinando fe não aíFo-
raífem os chãos fem preceder avaliação do foro

r
que devião pagar ; e que o mefmo fe praticaria
com as cafas

, que % não andaífem de renda antes
do Terremoto , ficando as mais nos mefmos pre-
ços emque andavao; com comminação de perde-

T rem
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rem as propriedades

, para quem as denunciafíè;
552 Pela mefma Ley de 3. de Dezembro limi-

j

tou a circumferencia da Cidade pelas portas de Al-
cântara, Arco do Carvalhão, Campolide, S. Se-'
baítião da Pedreira, Santa Barbara , Cruz dos qua-
tro Caminhos , e Santa Apolónia , ordenando

,
que

deite recinto para fora fenáo edificaíTem cafas algu-
mas fem fua efpecial licença.

$53 Ordenou logo ao Enginheiro mor Manoel
da Maya , íizeífe tirar planos de todos os Bairros de
Lisboa

, para íe fazerhuma planta geral
,
para a ree-

dificação da Cidade queimada , e melhoramento de
toda , formando-fe nella grandes praças , e ruas de
alinhamentos direitos , de largura de feíTenta

,
qua-

renta, e trinta palmos , com as cafas de huma igual
altura , e femetria , e outras regularidades

,
que íe

efperão na publicação deite grande projecto. Pro-
hibiu por dous Editaes

, que fe publicarão pela Ci-t

dade, edificarem-fe calas algumas de novo , 011-

reedificarem-íe edifícios alguns queimados , antes;

da publicação da referida planta , com a commina-
ção de fe demolirem logo no adro da demarcação
todos

, que obílaíTem á fua execução.

SS4 O grande numero de famílias
, que habita-

rão efta grande Cidade , depois de andarem alguns;

dias , ou femanas difperlbs pelos feus fuburbios , e
:

Termo, e por todo o Reyno^ entrarão a fazer acom-
modaçoens interinas de madeira , ou frontaes pelas
praças mayores de Lisboa

, que ião o Terreiro do:

Paço , Rocio , Ribeira , Campo de Santa Anna
,

Campo de Santa Clara , Campo de Santa Barbara ,

e por todos os largos das ruas, campos dos fubur-

bios da Cidade , e Cercas dos Conventos. Mais de
nove mil barracas , fe fabricarão nos primeiros féis

mezcs
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mezes pofteriores ao Terremoto. Algumas deílas,

e outras
,
que depois fe tem eregido , ou reedifica-

do de novo , são edifícios commodos de dous , e

três mil cruzados de culto , e muitos de mayor def-

peza , de forma ,
que fe fará incrível a quem o não

viu , aííim a muita obra
, que fe fez em tão pouco

tempo , como ^o muito cabedal , que neítas acom-
modaçoens fe gaitou.

555 Também he digno de notar-fe
, que em

pouco mais de lmm anno , fe tem reedificado em
Lisboa mais de mil propriedades de cafas ( algumas
com defpeza de mais de íeis mil cruzados ) alem de
hum grande numero delias novas, que fe tem feito

pelos feus fuburbios. Eítas grandes defpezas , e as

muitas , que fe fizerão em todos os reparos das cafas,

que ficarão habitáveis por hu calculo bem regulado
julgo fobirem a mais de cinco milhoens, que fetem
gaitado em obras neítaCidade depois do Terremoto

t

$$6 O Eminentiflimo Cardeal Patriarcha por
huma Paíloral de onze de Novembro feita por iiiíl-

nuação de Sua Mageítade FideliíIIma , ordenou

,

que no Domingo 16 do mefmo mez , fe fízeíTe hu-
ma Procifsão de graças acompanhada do Excellen-

tiffimó Gollegio Patriarchal , Baíilica de Santa
Maria, Clero, Communidàdes , e Senado daCa-
mera

,
que fahiria da Ermida de S. Joachim , e fe

recolheria em a Igreja de N. Senhora âzs NeceíII-

dades , o que por voto com jejum na vefpera fe re-

petiria nos annos feguintes na fegunda Dominga
de Novembro , dedicada ao Patrocínio de N. Se-

nhora. Executou-fe eíta acção de graças com gran-
de devoção , e piedade , acompanhando aPrccifsão
Suas Mageflades Fideliíílmas , Suas Altezas , e toda
a Corte.

T2 A13
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£ 557 A^ 13 de Dezembro por ordem do mefmo-
linpinentiffimo Prelado., fe ajuntarão na Ermida de
SJqaehim

,

; o -Clero , e Relígioens deita Cidade , e,

todpsdefcalços
, e humilhados formarão humaPro-

cifsao de preces , em que imploravão a Mifericordia
deDeos

, e a protecção dos Santos. Precedia nefta^
o Arcebifpo de Lacedemonia , MeretiíTimo Vigário
Geral do Patriarchado , e a finalizavão as trêsJerar-?
chias da Baíilica Pátriarchal, Principaes, Monfe-
nhores., e Cónegos, acompanhados do Senado da>
Camera

, de muitos Senhores da Corte , e tam-
bém de muito povo. Recolherão-fe na Igreja de
N. Senhora das Neceífídades. Aqui acabadas as
preces, os Padres da Congregação do Oratório

,
aííiílidos de Moníenhor Philippe Àccioli , Núncio
de Sua Santidade , lavarão os pés a todos os Hoí-
pedes, cujo humilde a£lo, depois de outros, em
que íè exercitarão tantas virtudes , excitou em to-'
dos os circundantes internecidas lagrimas , e huma'
grande edificação aos habitantes de Lisboa. Todas
as Communidades Religiofas , e muitas Irmanda-
des deíla Cidade, íizerao outras devotiffimas Pro-
ciísoens, com muitas penitencias publicai, e par-
ticulares, Houve muitas confuToens geraes, e mul-
tiplicados actos de virtude. Oh louváveis acçoens

j
mas de quam pouca duração !

558 Paliemos a dar noticia dos efeitos deíle
grande Terremoto fora de Lisboa. Todo o dilata-
do Termo deíla Cidade, que fe compõem de mais de
300 lugares padeceu ruinas nosfeus edifícios. Ca-.
hiu a Igreja de S. Pedro de Barcarena , com morte
de três peíibas , e ficarão muito arruinadas as Igre-,
jas dos Reys Magos do Campo grande , de Santo
Adrião da Povoa, de S.João Baptifta do Lumiar,

.. : N.
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N. Senhora dos Olivaes, e de Santo António do
Tojal com algumas Ermidas. Os lugares

% quetive-
verão mais ruínas forso Campo grande , Lumiar ,

,

Loures , Santo António do Tojal , e Carnide. Mor-
rerião do termo 50 peílbas a mayor parte neíla Ci-
dade.

559 Em Máfia foi fentido o Terremoto com
muita violência, e erirondo fubterraneo. Viu-íé mo-
ver aquelle fumptuofo Edifício ( huma das maravi-
lhas do Mundo ) elevando-fe, e abatendo-íé, e in-
clinar-fe como huma embarcação nas ondas com
grande admiração dos que o obfervárao. Não teve
com tudo ruina confíderavel. Eílalárão muitas are-
ílas dos feus preciofos mármores , e defpegando-fe
hum fogacho do zimbório ficou fufpeníò na ponta
do ferro

\ cahiu huma pyrainide da Torre da parte
Sul, e rompeu huma abobeda do Palácio. No Jar-
dim cahirão duas; mas fem prejuizo. Na praça con-
tigua ao Convento fe viu huma fenda na terra de
hum pé de largo.

560 Na Villa ficou muito damnifícada a Igreja
Parochial de Santo André. O Palácio do Bifcond

e

de Ponte de Lima , e algumas Cafas particulares íè
arruinarão inteiramente. A Obfervante Communi-,
dade do Real Convento jejuou aquelle dia a pão , e
agoa. Expou-íé o Santiffimo logo , e forão conti-
nuas as^ preces. De tarde fizerao huma penitente
Proeifsão

, em que todos os Religiolbs ,. e muitos
Seculares forão defcalços com íignaes de peniten-
tes. Ao recolher pregou com grande efpirito o Pa-
dre Meílre Fr. António de Santa Anna. Recolhida
a Communidade aos Dormitórios tomou três dei-
ciplmas muito rigurofas , e dilatadas.

561 A YiHa de Cafcaes padeceu imiito. A For-

taleza
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taleza , e grande parte dos quartéis dos Soldados
ficarão arruinados. As fuás duas Igrejas Parochiaes
tiverao grandes ruinas \ como tamoem os Conven-
tos de Santo António dos Capuchos ?

e N. Senhora
da Piedade dos Marianos. O Palácio dos Marquezes
de Cafcaes íe arruinou muito. Morrerão mais de
300 peíibas.

562 Na Villa de Cintra cahiu a Igreja Colle-

giada de S. Martinho , e deixou mortos o íeu Prior

D. Raymundo Henriques de Miranda, e mais 24
pelíbas. O mefmo fucceíTo teve a Igreja , e Cafa da
Mifericordia. O. Paço Real da meíma Villa ficou

baítantemente arruinado > excepto a beliílima Cafa
da Armaria da Nobreza , feita pelo Senhor Rey
D. Manoel ; e renovada pelo Senhor Rey D.João
V. Nos arrabaldes defta Villa tiverao baílantes rui-

nas o Convento de N. Senhora da Pena da Ordem
de S. Jeronymo \ a Igreja , e Convento daSantif-

fima Trindade; e as Igrejas Gollegiadas de Santa

Maria , e S. Miguel. Na nobliíTima quinta de Pe-

nhaverde y edefícada pelo faniofo Vice-Rey da ín-

dia D. João de Caítro , houve ruinas grandes nas

caías , e em algumas das cinco Ermidas
?
que nella

há. Por baxoda de N. Senhora do Monte arreben-

tou huma copiofa torrente de agoa. PaíTárão de 73
as peíibas

,
que morrerão nefta Villa.

563 Na Ericeira arruinou o Terremoto a ma-
yor parte dos edifícios

\
porém as Igrejas , e Ermi^

das ficara fem damno conílderavel. O mar todo o
dia efíeve fazendo humas refaças formidáveis , e

nas prayas levou alguns barcos.

504 Peniche padeceu pouco com o Terremo-
to , e morrerão fó 3 peíToas nas ruinas \ mas venda
os feus habitantes vir o mar formado em huma al-

tiflima
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tiífima ferra , temendo ler fumergidos naquella pra-
ça , (

que he quaíi ilhada ) começarão a rugir pela
reílinga da terra, onde alcançando o mar muita
gente , morrerão mais de cincoenta peílbas.

565 Todas as Villas de Ribatejo padecerão
muito. Forão mayores os eílragos em Alhandra

,

Villa-franca
., Povos , e Caítanheira. Neíla no Mo-

fteiro das Religiofas de S. Franciíco morrerão algu-
mas Religiofas , e 14 peíToas.

$66 Alanquer padeceu grandes eílragos ; nas
ruinas da Igreja , e Convento de S. Francifco mor-
rerão dous Religiofos , três Noviços , e 30 peíToas.
Todas as Igrejas padecerão muito , fó trinta cafas
ficarão livres de ruinas. Nos Conventos de S. Jero-
nymo do Mato ; dos Pauliftas do termo da meíma
Villa ; dos Carmelitas da do Olhalvo , e Capuchos
da Carnota , houve muitas ruinas.

567 Santarém
, que he a mayor Villa de Por-

tugal padeceu baílantes eílragos nos feus edifícios,
e grande perigo no Terremoto; porque fe virão
grandes, e profundas fendas no feu recinto, de
que fahiu arêa com fétido de enxofre

, provado
fulphureo terreno fobre que eítá fundada. Ficarão
muito arruinadas as Igrejas de Santo Eftevão ( hoje
conhecida pela Vocação do Santiílimo Milagre )S.
Martinho, S.Julião , S. Lourenço, S. Salvador, São-
Tiago, Santa Iria , e Santa Cruz, Parochias da-
quella nobliíTima Villa. O mefmo fucceíTo tiverão
muitas das fuás Ermidas. Os Conventos , em que
houve mayores ruinas forão o de S. Franciíco , e o
das Religiofas de Santa Ciara. A Igreja da Miferi-
cordia

, e o Hofpital padecerão grandes ruinas. Hu-
ma grande parte dos edifcios particulares ficarão
arruinados, principalmente no citio de Marvilla

,

que

1
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que he o mais alto da Villa. Hum dos feus Doutif-

íimós Académicos efcreveu hum tratado com o ti-

tulo Cmverfação Erudita ; na qual refere com ele- ]

gancia , e erudição o íucceffo do Terremoto , e feus

effeitos.

5:68 O Real Convento de Alcobaça, Cabeçada
Religião Ciftercience nefte Reyno , e magnifica fa-

brica do feu primeiro Rey
,
padeceu alguma ruin

a

em parte dos feus fuberbos edifícios. Ceifou com o
tremor da terra a grande corrente de agoa

,
quedo

citio da Chaqueda , meya legoa diftante , vem para

o dito Convento , e de que fe provê toda a Villa.

A fua Communidade fez logo huma Procifsão de
preces indo todos os Religiofos defcalços acompa-
nhados dos Religiofos Arrabidos do Convento da

Magdálena , da Ordem Terceira , e de muito povo,

e recolhidos ao feu Mageftofo Templo ,
pregou de

mifsão o P. M. Fr. Bernardino de S. Bernardo com
grande fruto dos feus penitentes ouvintes.

569 No dia 5 de Novembro foi a mefma Com-
munidade acompanhada de muito povo em procif-

são ao citio , em que a fonte nafcia
,
pedindo todos

com muita aflicçao mifericordia ao Ceo. Fez huma
breve pratica o P. Fr. Luiz de S. Bento , e todos ti-

verão aconfolação de ver a fonte reftituida ao feu

natural eurfo , e copiofa corrente. Nos dias feguin-

tes fahirão vários Padres a fazer Miífoens pelas Vil-

las dos feus coutos.

570 Reftituida a agoa ao Convento forao os

Monges delle no dia 29 de Dezembro em procifsão

com grande multidão de povo da Villa , e lugares

veíinhos , repder as graças á Mageftade Divina , e

Sua May Santiííima , no feu celebre Santuário da

Nazareth , onde pregou com fervor apoftolico o
Padre



DOS TERREMOTOS. 153
Padre Fr. Luiz de S. Bento. Todos jejuarão a pão
e agoa , e íizerão dcítribuir pão a mais de três mil
peflòas

,
que os acompanhavão.

571 O Padre Fr. Manoel de Barboza , Prior do
meímo Real Convento fez voto de fazer três Feírl-

vidades em acção de graças por haver Deos livrado

de minas , o leu Magnifico Templo , toda a Com-
munidade, e os feus Domeíticos , o que fe execu-

tou com toda a Solemnidade nos dias 2.4. e 11. de
Julho , feftejando no primeiro o Santiílimo Sacra-

mento, no fegundo NoíTa Senhora da Piedade, e no
treceiro S. Bernardo.

572 Setuval foi a Villa deíle Reyno
,
que pacíe-

ceu mais. O Terremoto arruinou a mayor parte dos
feus Templos , Conventos , e cafas. O mar entrou
nella com tanta fúria

,
que derribou muralhas , q

muitos edifícios. Viu-fe com admiração dous hia-

tes, e outras embarcaçoens
,
que asagoas leváraó

500 paíTos pela terra dentro. Sahiu da terra agoa
por 28 olhos no Rocio do SenhorJESUS do Bom-
íim. Até o fogo fe ateou em algumas cafas para fa-

zer mayor o eílrago. A fegura-fe , que morrerão
mais de milpeífoas.

573 A Provinda de Alentejo foi a que pade-
ceu mais depois da Extremadura. Todas as Villas

vezinhas ao Tejo tiverão muitas ruinas. Em Palme-
la cahirão as Torres da Igreja Matriz , e outros edi-

fícios em que morrerão i4pelfoas. Em Villa-Viçofa
cahiu a Irmida de Nolla Senhora da Conceição , e
matou muitas pelfoas. Em Moura fe arruinou hum
Convento de Religiofas Dpminicas íituado no Caí-
tello. Em Alcácerdo Sal cajiiu o Convento de Re-
ligiofas Francifcanas chamado de Aracadi. Em
Caítello de Vide fe arruinarão a mayor parte das

V Igre-

X
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Igrejas, e grande numero de cafas. Évora, Capi-
tel daquella Província, padeceu baítantes ruinas em
muitos dcsfeus grandes edifícios; porem morreu
icmente huma peílba.
' : 574 A Beira, Província mais vezinha da Ef-
tremadura, ainda padeceu alguns eíFeitos do Ter-
remoto. Em Coimbra , cabeça daquella Província,
houve a felicidade de não morrer peílba alguma

,poflo que tiverão os edif cios baílantes ruinas. Ca-
hiu a pedaços a abobeda do antigo Convento de S.
Domingos dando lugar a que fe retiraíFe a oente
fem perigo. O mefmo fuccedeu com dous remates
eíphericos do frontefpicio da Igreja da Companhia
deJESUS, huma pedra do fecho da abobeda da
Igreja do Cbllegio de S. Jeronyrno , e a efpliera de
huma pvramide do Convento deS. Francifco

, que
cahindo entre muita gente > naõ teve outro damno,
que o í uílo.

S7S 'Precipitárão-fe huma pedra redonda da
fachada do Real Collegio de S. Paulo ; do frontes-
picio da Collegiada de S. Pedro a Cruz ; do Con-
vento de Santa Clara alguns remates; e do Real
Moíteiro de Santa Cruz varias Eítatuas , e Pyrami-
des

, que ò ornavão. Também cahiu a bola de hu-
ma dss mais bellss pyramides

, que tinha Portugal,
a qual rompendo ti es abobedas , arruinou três cel-
las com grande perigo das peflbas que as habitavão.
Do.Caftello fe precipitarão algumas pedras

, que
romperão o teclo da Sacriflia do Senhor do Cafíei-
lo. A fbrmoílííima Sala daUniveríldade, : e outros
muitos edif cios grandes, e particulares da Cida-
de padecerão tantas minas

, que para evitar ©peri-
go íe demolirão logo huns,e outros íe apcnruaião.

576 O movimento da terra foi tão grande que
fe



DOS TERREMOTOS. t$$
fe ouvirão tocar varias vezes os finos. Asagoasdo
Mondego fe embravecerão de forma

,
que parecião

Jium mar agitado. Na tarde do mefmo dia fahirâo
emprociílaó os Reíigiofos deS. Francifco da Pro-
víncia de Portugal, comos Collegiaes de S.Pau-
lo ; o Bifpo Conde com os feus Cónegos

*j o Refor-
mador da Univeríldade com os Lentes , e Doutores
delia j e todas as Religioens fizerao repetidas
Prociííbens

i em que forao viítos todos deicalços

,

e penitentes , edificando a todos a exemplar virtu-
de daquelles grandes Prelados. Os Cónegos Regu-
lares fizerao a mefma demonítração defcalços pelos
clauftros em todas as noites de huma novena

) que
dedicarão aos Santos Martvres , tendo fempre o
SaníiíRmo expoflo. O mefmo fe praticou em outras
Igrejas, e com os Sermoens Afceticos, que fe pre-
garão por toda a Cidade houve muitas reformas de
vidas

j exercitando fe muitas virtudes
, principal-

mente a da caridade.

577 As Províncias do Minho , e Traz-os-Mon-
tes não padecerão mais eífeitos do Terremoto

, que
o horror. Em toda a extenção de Portugal forão
fentidos os abalos da terra , e a fua duração ; mas
naquellas Províncias forão muito menos violentos.

578 Todo o Reyno do Algarve padeceu gran-
des eílragos com o Terremoto por fer huma Cóíla
do Oceano fugeita aos feus eífeitos , como tem ex-
perimentado em outras ocafioens.

579 Em a Cidade de Faro , Capital daquelíe
Reyno

, cahiu a Igreja Cathedral , o Palácio Epif-
copal , a fumptuofa Igreja deS. Pedro , o Coilegio
dos Padres da Companhia deJESUS, o Convento
dos Reíigiofos Capuchos , hum Moíreiro de Frei-
ras

j finalmente não ficou Igreja x nem cafa íem
V 2 rui-

.
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ruínas. G Arcebifpo Bifpo daquelía Diocefe

, que
fe falvou das ruinas em roupa de camará , difcorreu
péla Cidade toda com grande zelo , e trabalho ,

exercitando muitos a&os de Prelado vigilante , e
piedoíb.

580 Na Cidade de Lagos íb ficou em pé o Pa-
lácio em que refidem os Governadores , havendo
morrido nús ruinas de outro edifcio hum filho de
Rodrigo António de Noronha ,e Menezes-, Gover-
nardor aclual daquelle Reyno.O Convento dos Car-
militas fe arruinou inteiramente com morte de mui-
tos Religiofcs.

581 A Cidade de Silves perdeu a fua Sé, Torre,
Cafíello, e muralhas, cafa da Camera , cadea

,

hum Convento de Religiofcs Terceiros de S. Fran-
cifco , e ruas inteiras , em cujas ruinas morreu mui-
ta gente.

• 5 82, Em Villa-Nova de Portimão cahiu o fump-
tuofo edifício do Collegio da Companhia ; e todas
as Igrejas ( excepto a do Efpirito Santo ) fe arruina-
rão com morte de muitas peílbas.

583 Na Viila de Loulé houve tantas ruinas de
edifícios

, que morrerão mais de 150 peífoas. Na
Lagoa fe arrazou a Igreja Matriz , e quafí todas as

fuás cafss. O Convento do Carmo, feito pouco an-
tes de novo , fe desfez inteiramente com morte de
hum Religiofo , e outras peífoas. Nas ruinas dos
edifícios morreu muita gente. Finalmente naó hou-
ve Villa , ou Aldeã defteReyno

,
que naó padecef-

íè muito.

584 O mar daquelía Coita fobiu tantas varas fo-

bre a fua ordinária fuperfkie
, que innundou mui-

tos Crmpos , e qusndo retrocedeu desfez algumas
das Fortalezas

, que nella havia > e toda a"Villa de.

Aibu-
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Albufeira, deixando nos matos grande numero de

peixes.

585 Em Hefpanha fez mayores eítragos nas ter-

resvezinhas ás Coitas do Eítreito. Em Madrid fe

fentiu pelas dez horas , e dezoito minutos. Durou

oito minutos com efpanto de todos feus habitado-

res. Dos feus edifícios fomente cahirao duas cru^

zes . que formavão os remates dos frontefpicios das

Igrejas de Santo António dos Capuchos dei Prado,

e"de NoíTa Senhora dei Buen SucceíTò. Eíta matou

dous rapazes. (/)

5P6 Sevilha padeceu muitas ruinas nos Tem-
plos , e edifícios. Morrerão oito peífoas. Foi mui-

to inçarecída , e falta de verdade huma reiaçaó,que

fe imprimiu dos feus eltragos na Gazeta de Lisboa

,

n. 46. de 1755. Huelva foi huma das Villas , que te^

ve mais ruinas nos Templos , e cafas. Fez-fe muito

feníivel , e caufou algum dezafrres em Cadiz. Por-

to de Santa Maria , S. Lucar , Xeres , Porto-Real,

Algeziras , Ayamonte , Alicante , e Córdova.
(m )

Em Granada foi baílantemente feníivel. Málaga,
Porto daquelleReyno

7
padeceu muito.Em Gibraltar

forao as íucceíToens mais violentas
,
que em outro

algu lugar da Ccfta deHefpanha
5
e cahiu huma par-

te da montanha vezinha daquelle Porto. ( n )

$2y Em França foi fentido naílochela , Bor-

deux, e outras terras da Coíla. Perto de Angoule-
me fe abriu a terra cem eftrondo

,
por cuja abertu^

ra fahiu huma torrente de arêa vermelha , pheno-
meno

,

.

( 7 ) Amc70a. Carta Philcf.pag. 3. Gnzetade Madrid T7
ç ç. N. 44.

.
(m) Deel isarco. Carta fohre el Tcrrernoto. Diic. Mcr«. n. XIV. n. í.

Confideracoens íbbre os Terremotos. pag.28'7.

( n ) Conjtcl. fur la propagation deu fecoulfes pag. 3 1.
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meno

,
que também fe obfervou nas fontes vezi-

nhãs a Tangere. ( o ) .
<

588 Igualmente foi fentido em Berne. Ban>a
( Cidade q tem padecido grandes Terremotos)e em
outras terras dos SuiíTos. Ausburg, e Strasburcr pa-
decerão o mefmo fufto , como também a Lombar-
dia

,
e outras terras de Itália; mas fem damno al-

gum.

589 Em Haya
, Amfrerdáo

, e outras terras das
Províncias unidas, foi fentido das onze para o me-
yo dia pelo movimento das agoas dos Ganaes , e das
akrnpadas

; mas fem fe ter viílo tremor algum
dos edifícios, (p)

590 Em Templin .Cidade íituada a 1 2 legoas de
Berhn

, e 30 do mar Báltico , entre as onze , e me-
yo dia, fe alterarão as agoas dos Lagos Netzo

,
Mulilgaft, Roddelin, eLibbefé, com hum -ruido
eípantofo7-e pouco depois fahiráo dos feus limi-
tes em tanta abundância, que inundarão os cam-
pos ímmidiatos , e havendo permanecido aífim al-
guns minutos , fe retirarão depois rapidamente. Ef-
te fluxo

, e refluxo repetiu íeis vezes durante o ef-
paço de meya hora, efpalhando-fe no ar hum féti-
do infoffrivel. (q)

591 Efte mefmo crefcimento de agoa fe obfer-
vou em vários lagos de Dinamarca nas Provindas de
Darlecarlia

, Wermeland ,. e Reyno de Noruega,
Também fentiu os feus eíxeitos Suécia , e Pomera-
nia. ( r ) Sentiu-fe em Toeplitz , e outras terras de
Bohemia, onde as agoas fubirão, e mudarão' a íua
cor natural. De algumas das fuás caldas fahiuarêa

verme-
(o ) Gazetas de Li sb. 1755.11.1 j.Coníideraçoens fobre o Terre -. b 2S8
( p) lá. Ib.

{q ) Gretas de Madrid. 17Ç6. n. r.

( r ) ld. íb. n. 3. Coníider. fobre os Terremoto?, pag. 2Z9.
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vermelha. Foi fentido em alguns lugares de Irlan-

da; e nas fuás Cofias foiao vifias as agoas do mar
agitadiíllmas \ eomo também nas Cofias de Ingla-

terra, (x)

592 Nas Ilhas dos Aflores foi fentido , e fe re-

petirão os tremores de terra ; mas íem damno. O
mar fezhims refluxos tão violentos

,
que puzerão

na Terceira muitos Navios em perigo de naufragar.

593 Afinca padeceu nas Povoaçoens marítimas
cias Cofias do Mediterrâneo grandes eftragos. A
Cidade de Mequinez ficou muito deftruida \ arrui*

nando ie fnulfâS Mefqujtas , Sinagogas , e cafas

,

com -morte de grande numero de Mouros ] ejudeos.
O Convento, Igreja, e Hoípital' dos Religiofos
deS, Frmcifco da Província de S. Diogo padeceu
muitas ruinas ; mas íhm morte de Chriflão algum.

£94 Igiiaesdeflblaçoenstiverfio as Cidades de
Fez , Marrocos ) Salé , e os Portes de S. Fé , e S.

Ci uz ; e nefies , e em Sdç caufou o mar grandes ef-

tragos entrando pela terra dentro algumas legoas.
F lima , e outra fatallldade fez perder as vidas a
muitos milhares de pefíbas.

5-95 O mefrao íiiccedeu em Arzila ,' Larache;,
Marmora , eTangere , ondetarnberh o mar caufou
muitos damnos. Ceuta , e Teíuan padecerão me-
nos *, mas também ficarão os léus edifícios com mui-
tasruiiias.

5^6 Dizem
, que oito legos diílante de Mequi-

nezíe abriu aterra , e fubverteu hiáma aldeã; y com
féis mil Soldados de cavallo , que nella efiavaó a
quertellados , e iodos feus habitantes. Também re-

( s ) Id. Ib.

i t ) Gazetas de IVhdrid 1 756". n. 4,

"ferem

.

\»
, *
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ferem , que fuccedeu o mefmo a huma Cáfila

, que
havia íahido de Salé para Marrocos. Forão excefli-

vamente medonhos os roncos
, que fe ouvirão no

interior da terra naquelles Paízes. (u)

597 America também experimentou os eíFeitos

defte grande Terremoto. Na Ilha das Barbadas fe

obfervou ,
que ás duas horas da tarde

? huma hora
depois que a maré baixava, fubiráo de repente as

agoas finco pés , e tornarão a baixar com o mefmo
impeto. Efte fluxo , e refluxo continuou cada quar-

to de hora até ás dez da noite
;
porem minorou-íe,

a fua rápida força depois das finco horas. Na Anti-
goa também fe percebeu o movimento das agoas.

(x) Depois foi mais feníivel outro tremor em a
Nova Inglaterra.

598 Daremos aqui huma Relação abreveada

de muitos tremores de terra , que fe feguirão ao
primeiro de Novembro , e dos feus eíFeitos

,
por

não circunílanciar muito huma matéria em que fe

repetirão tantos fachos femilhantes.

599 Em as 24 horas immediatas ao Terremoto
eíleve a terra com movimento vibratório

,
quaíi

continuo, fentindo-fe mayor de horas a horas.

Muitos o obfervarão aíTim em Lisboa ; outros duvi-

dávão eíle movimento entendendo fer huma fupoíi-

çaó ,
que formava o horror do primeiro Terremo^

to
;
porem também fe obfervou o mefmo em Hef-

panha. (y ) Eu obfervei eíle tremor quaíl continuo

nos primeiros três dias , o que fe conhecia melhor
nas cafas , nas quaes fenão achava a antiga firmeza.

Nos oito dias feguintes ao primeiro de Novembro
fem-

( u ) Carta eferipta pclaV. Guardião do Conv.de Mequincz irnpreífa era

Lisboa I756. Confidcr. íbbre o Terremoto pag. 2S7.

( x ) Gazetas de Madrid. 1756. rr^ 21. e de Lisb. n. 6.

(jf) De ei Barco Ibi fupu. n. 37. ,'

V ' ti]
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fempre houve repetidos tremores , huns usayores

5

outros taó pequenos
, que os naõ fentiaó to-

dos.

600 Em oito de Novembro tremeu a terra com
ímpeto violento ; mas pouca duração pelas íinco

horas , e meya da manhaa. Eíte Terremoto foi fen-

tido porhum Navio Inglez , mais de 60 legoas dif-

tante das Coitas de Portugal. ( z )

601 Em 1 5 pelas 5 da manhaa houve huma gran-
de concuíTaó. Eítefe fez fenfivel em partes do Rey-
no de Granada , ondefe não havia fentido o do dia
de todos os Santos.

602 Em 16, pelas três horas e meya da tarde
?

houve huma explosão grande. Eíte fe fez mui fenfi-

vel em Compoftella , e na Corunha , onde caufou
alguns damnos , como também o fluxo , e refluxo
do mar. {a)

603 A 17 fefentiu em França nas Cidades de
Befançon , e Dijon ; mas fem ruinas confideraveis.
Também foi fentido em Inglaterra.

604 A 1 8 fe experimentou em Boíton , Phila*
delphia , e nas Coitas de MaryJandia na America
feptentrional ( b ) Também fe fentiu em Portugal.
Até o fim deite mez , e parte de Dezembro a fegura
o Padre Cabrera

, que todos os dias tremera , e com
mayor imprefsao em as lunaçoens. ( c )

605 A 9 de Dezembro houve hum de grande ex-
tensão

, porque foi fentido , além de Hefpanha em
França nas Provindas de Languedoc , Provença,
Delíinado , Borgonha , e Alíacia. Também fe fez

X feri-

*';•* *'

}'^>» :í

( í ) Gonje&ures fupra Ibi. pag. 33.

(
a

) Confideracoens fobre o Terremoto, pag. 289I
{b) Idem Ib.eConjedl. fupra.

( c
) Cabrera.ExpJicacion Phiftço-Mechaniça.pag. fá

fe;
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fenfivelna franconia > Suavia , Cantoens dos Sui£
fos y . e Milão, ( d)
606 A 1 1 toda a Baviera , e principalmente as

Cidades de Donawert , e Ingolílad fentirão abalos
da terra. Em Portugal fez duas concuçoens fortiííí-

mas pelas $ horas da manhãa. Em Hefpanha foi vio-
lentiflimo , e durou quaíi três minutos, (e)

607 A 1 8 fe fentirão Concuçoens violentas em
^itchaaven ] e outros lugares de Inglaterra. (/)

608 Em 21 pelas 9 horas do dia houve hum, que
formou duas concuçoens tão violentas

, que caufa-
rão em Lisboa , e fuás vezinhanças algumas ruinas.

£q foííemais durável ferião infalíveis os defaítres.

609 A i$'j pelas duas horas da noite,fe fentiu hu
em Lisboa , e outras terras de Portugal.

610 A 27 houve hum tão violento
, que em

Theonville derribou os quartéis dos Soldados , e
perecerão 500 homens nas fuás ruinas. Extendeu-fe
a Aix-Ja-chapelle, Colónia, Friíia , Bruxelas , e
outras terras dos Paífes baxos. No Delfinado per-
to de Cifteron , duas montanhas huma defronte da
outra deíTeraó tanto dentro da terra

, que hum' rio,

que paífava pelo meyo formou hum lago. Em Flan-
dres junto a Maubege fe fundiu a terra , deixando
cavidades grandes (g )

611 Em 3 1 , entre a huma e duas horas da noi-

te , foi fentido hum grande abalo da terra em mui-
tas Povoaçoens de Efcocia ; mas fem damno algum.

ijeft 612 Em Janeiro de 1756 houve muitos tremo-

res

(«O

{/)
(s)

Gazeta de I756. de Lisboa n. 15."

Cabrera Ib.

Coníidera<foens fupra. pag. il$.
Ibi. fupra pag. 2§p.

Qazctas de Madrid 1756. n- &

Conjeft. Ib. pag. 35.
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rès da terra , de que não acho memorias , e de que

não tenho lembrança ,
porque íb comecei a notar

os mayores de 25 de Abril deite anno em diante.

613 Em 12 de Fevereiro defde as 5 da manhía

até a noite houve nove repitiçoens de abalo na ter-

ra, ouvindo-fe eítrondos , como de peças de arte-

lharia na montanha de Montegil ,
que havia brama-

do no dia antecedente 5 com grande aíTombro dos

que o ouvião. No mefmo dia fe cerrou a ferra de

Canete el Real ,
que fe havia aberto com o Terre-

moto do primeiro de Novembro ( i )

614 O Terremoto de 18 de Fevereiro deite an«

no foi a mavor ,
que houve depois do primeiro de

Novembro antecedente. Pelas fette para as oito ho-

ras foi fentido em todas as Provindas unidas. Em
Colónia

5
e em Bona fuccedeu ás oito horas , e hou-

ve outro pouco antes dos nove , e alguns minutos

depois outro. O primeiro derribou neítas Cidades

muitas chaminés. Virão-fe as agoas dos poços.e fon-

tes turbas. O mefmo Terremoto fe fentiu em Pariz

Verfalhes , e outras terras de França.Eítava o tem-

po chuvofo , e corria hum temperado vento de Oef-

te. Durou mais de hum minuto fentindo-fe hum
trovão fubterraneo.Em Liege teve mayor duração.

Em Dinamarca , Suécia , e Noruega fe íéntiu leve-

mente. ( / )

615 Em 24 de Fevereiro fe fentiu hum grande

tremor em Aquifgran , e nos Bifpados de Muníter,

e Paderborn , onde foi tão violento , que caufou

muitas minas. Nos fins deite mez houve alguns tre-

anores de terra na Republica dos Valefios , que ar-

X 2 minarão

:
>;v

':*.,

Em.

lB%*-

( í ) Cabrera. Ibi.

( / ) Gazetas de Madrid. 1755, n. xs. e i%
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rumarão muitas cafas. Também fe fentirâo em Di-
namarca, (m)

él6
*r^

m^arço comeÇ°u a lançar fumo , e cha^
mas o Veíuvio , o que continuou ern Abril , em ^u-
jo tempo correu dellehuma torrente de matérias
betununofas. Três Eftrangeiros

, que as quizerao
examinar demais perto íicarião mortos , fe os não
retirafíem huns Paifanes com osfentidos pertuba-
GGS. (»).

r

618 Em 13 de Abril pela manhãa fe experimen-
tou em Veneza hum terremoto, que durou meyo
minuto

j
e pelas três horas da tarde outro iegeiro •

mas fem damno algum.

r j}7.
A J5 houve outro, mais -forte, que também

fefentiu em Pádua, Verona, e Trevife, onde fo-
rao os abalos tão violentos,que íizerão cahir muitas
chaminés, ehuma parte da abobeda da Igreja de
Santa Margarida

, e hum angulo do Seminário do
Biípado

, deixando muito atemorizados os feus ha-
bitantes. Em a noite feguinte foi fentido outro af-
ias forte. Obfervou-fe

, que os movimentos erao do
Suaueite para o Noruefte. (o)

619 Em 24 houve hum em Portugal pelas duas
horas, e hum quarto da tarde. Depois deite dia fiz
lembrança de todos

, que experimentei.
620 Em 25 houve hum pelas três horas da noi-

te eílando o tempo nublado, e chuvofo com ven-
to.

621 Em 26 pelas finco , emeya da manhãa hou-
ve hum de grande impulfo ; mas breve duração. Ef-
tava o tempo nublado. Em França, em PleíEs , e em

&
( m ) Gazetas de Lisboa. I75Í. n. 20.
( n ) Id. íb. n. 24.

{« |
Gazetas 4c Li sb. J756.r1.35.
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S. Juflo foraó íentidos dons abales pequenos, (p)
. 622 Em 27 pelas três da noite, e pelas nove ho-

ras do dia , houve dons tremores , eílando o tempo
nublado.

623 Em 30 houve hum tremor brando
\
porém

com duração pelas finco horas da manhãa. Efíava o
tempo nublado. A£

s nove horas , e hum quarto da
noite houve hum em Paríz , Verfafalhes , e parte
da Picardia , acompanhado de hum ruido fubterra-

neo femilhante ao que forma hum grande vento em
hum bofque efpeílb , No Caílello de Pleffis cahiu
huma Cornija de cantaria.

( q )

624 Em 3 de Mayo houve hum tremor pela hu-
ma hora da noite , eílando o tempo chuvofo , e ha-

vendo no dia antecedente feito alguns trovoens.
62 £ Em 4houve outro depois da meya noite pe-

queno.

Em 5 fentiu-fe hum brando pelas quatro , e
meya da madrugada.

626 Em 2 de Junho fe fentirão em Bruxelas
dous Terremotos : o primeiro legeiro as dez da noi-
te : o fegundo mais forte á huma depois da meya
noite. Efle fe fentiu mais vivamente no Paíz da Lie-
ge , Lemburgo ?

e em muitas Cidades íituadas fobre
o Rheno. Em Colónia durou mais de dous minu-
tos, (r)

627 Em 3 de Julho houve em Lisboa hum dos
mayores tremores

,
que íuccederáo depois do pri-

meiro: fentiu-fe pelas dez, e meya da noite acompa-
nhado de hum trovão fubterraneo,que- parecia hum
tambor ao longe , o qual fe deixou perceber dez

,

i

-

'(/>) Id.Ibi.r1.2S.

{ ç ) Id. Ib. e Gazetas de Madrid. 1756. n, 21,

( r ) Gíuctas de Madrid, n. 26.
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ou onze feguiidos

,
primeiro que o Terremoto

,

que í e fez fenfivel em quaíi todo oReyno. Havia
precedido hum vapor

,
que cobria a Cidade defde

a tarde. Logo depois do Terremoto Te levantou hua
élpeifa névoa do mar

, que com hum pequeno ven-
to Sul fe extendeu com brevidade. A humahora
depois da meya noite houve outro.

628 Em f de Agofto pelas duas , e meya da tar-

de houve hum pequeno.

629 Em 17 eílando o Ceo claro , e fereno em
a Cidade de Pádua, pelas onze, e meya do dia >

fe cobriu de efcuras nuvens , e fobreveyo hum ven-
to tempéíluofò

,
que caufou muitos damnos. De-

pois tremeu a terra três vezes com baílante empulfo,
que caufou algumas ruinas de edifícios , e mortes.
Forão íentidòs outros abalos de terra naquelle dia,

e outros fubíequentes. Deite fucceííb fe impremiu
eni Lisboa hunia Relação muito encarecida , e me-
nos verdadeira , como são quafí todas as que fahem
naquella ofrlcina.

630 Em 20 pelas féis , e três quartos da manhãa
houve hum tremor de pequeno impulfo j mas de
alguma duração.

631 Em 26 pelas fette horas , e três quartos da
manhaa houve hum dos mayores pela fua duração

,

que muitos fzerão de hum minuto. Eu me pareceu

,

que durou coufa de 20 fegundos. Havia precedido
huma noite de fortiílimos ventos.

632 A 12 de Setembro houve hum de pouca du-
rãçlo pelas oito da noite.

633 Em 17 peks duas horas, e hum quarto de-

pois da meya noite houve hum pequeno.

634 Em 22 de Outubro as duas , e meya da tar-

de 3 eílando o tempo fereno fe turbou de repente

,

efe
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efe experimentarão huns violentifíimos Terremotos

em Nápoles , que durarão mais de meyo minuto , os

quaes caufárão baítante ruína em muitos ediíicios.Q

mar fe alterou baítontemente. Bavião precedido

erupçoens do Viíuvio defdc 15 de Agofto. Neíte

mez houve vários tremores de terra em Conílanti-

nopla, quenao cauíarrodamno algum. (f)
635 Em 29 \

pela huma e meya depois da meya
noite, houve hum fortiflimo j e que duraria dez íe-

gundos.

636 Em 19 de Novembro, três quartos de hora

depois da meya noite , houve hum pequeno citan-

do o Ceo cuberto de nuvens , e correndo hum ven-
to impetuoíb da parte do Sul.

637 Em 26
3
pelas onze horas, e três quartos da

manhãa
?
houve hum grande Terremoto em Cons-

tantinopla
, que durouTette minutos , deixando in-

teiramente deítruidas cinco mil cafas , cincoenta

Palácios , e cinco Mefquitas , além de hum grande

numero de edifícios arruinados. Morrerão mais de

oito mil peítbas. Seguiu-fe hum incêndio, que a

não fer atalhado com grande cuidado reduzeria to-

da a Cidade a cinzas. ( t )

638 Em Dezembro, houve alguns Terremotos
pouco feníiveis.

639 Em 16 de Janeiro houve precedido gran- íyçj
des chuvas, e ventos , e eítando a noite ferena

, pe-

las duas horas da noite , houve hum tremor de ter-

ra muito forte \ mas de pouca duração , a que pre-

cedeu eítrondo íuterraneo três , ou quatro minutos
antes do tremor.

.

'%

640 Eíte anno deixei de notar os tremores de
ter-

( s) Gazetas de Lisb. 1756.11. 50. Journal Etranger.Marf.i757-P- 1 $°-

( t ) Gazetas de 1757.

lifg

m$$
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terra, que experimentei por ferem mais pequenos,
e menos em numero. Só o que houve no primeiro
de Março pela hua hora da Noite foi mui deítinto
dos mais porque teve alguma duração , e dous im-
'pulfos , ou Concuçoens muito violentas, Também
o que houve a 21 de Mayo pelas onze horas, e hum
quarto foi de baííante extenção. Todos os mezes
houve alguns mais pequenos. Em Setembro , e Ou-
tubro fe não tem fentido em Lisboa até o dia 20 em
que findo eílas memorias. Mas no Alentejo fe tem
fentido neíte mez alguns

, principalmente em o dia

10 de Outubro em que houve hum ás féis, e meya
da tarde mui violento ; e outro ás dez horas da
noite menos forte. Outras noticias as fegurao

,
que

naquelle dia fe fentirão naquella Provincia doze
tremores de terra.

641 Em Lisboa também fe refere
, que houve

hum pelas onze horas do dia
, que fomente fe fentiu

na barraca nova , que fe fez na Ribeira de Alcânta-
ra para o Tribunal daJunta dos Três Eftados , ra-

zão porque fe julgou myfterioíb. Em outra parte
digo a que entendo deííe fucceífo. Ainda parece
não eílarem findos os eífeitos do grande Terremoto,
que experimentámos , de que dou ao publico as

prezentes memorias, refervando para a Hiftoria

de Lisboa ,
que intento efcrever, outras particu-

laridades ,
que nefta não refiro.

DISSER-
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REOU Deos o Univerfo
para oftentação da fua Om-
nipotência, exercido da fua

Bondade íiimma ,
gloria do

feu ineffavel Ser , e outros

fins
, que foi fervido revelar

aos Homens , ou oecultar no Thefouro dos feus

inexcrutaveis fegredos. He o Univerfo aquella

grande , e formofa machina dos orbes terreno , e
celeíles

, que o entendimento humano fempre ad-

mira , e nunca comprehende.

643 Hmna das mais pequenas partes daquelle
grande todo he o Orbe Terráqueo, que habitamos.
Eíle vaítiífímo corpo comparado com muitos dos
Planetas , e com todas as Eítrellas fixas

, que co^
nhecemos , e outras

, que provavelmente ainda

ignoramos , he hum pequeno ponto do Univerfo.

O)
Y 644 For-

í « ) Çicero. Tufcul. í . Séneca. Natur. Qusft. Prasfat.

;
tfg?

fi^m
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644 Formou o Supremo Artífice efte compoilo

a que chamamos Mundo para uíb do Homem. Or-
nou-o de tantos mixtos diiFerentes^que trabalhando
a humana mvefrigação nos defcobrimentos dos três

;

Reynos MineraÍ,Vegetavel,e Animal ha mais de 57
Séculos ainda ha em todos muita coufa occulta. São
ínnumeraveis os Homens

, que dedicarão à fua vida
ao eítudo dos corpos

, que contemplavão no Mun-
do. Alguns houve de engenho mais atrevido

, que
pertendêrão ter conhecimento do que nao viso

;

huns, comoFontanelle, (ò) difcorrendo vários
Mundos habitáveis

; outros, como Kirk.er , invef-
tigando o que ha no centro da terra. ( c )

645- Todos admiramos a variedade de produc-
çoens cominuas , e extraordinárias

, que a Nature-
za oíFerece aos noííbs fentidos. Mas quem conhe-
ceu até ao prefente a eíTenoia da planta mas cazeira>
do animal mais domeftico , e do mixto mais ufado ?

Quem fabe as caufas , o modo , e o fim da fua pro-
ducção ? O mais fabio eíludo feria eílarmos fempre
contemplando nas maravilhas das creaturas, a in-
comprehenfivel EíTencia do Creador.

- 646 Com tudo quiz o Altiffimo dar exercício
ás nolTas intelligencias no conhecimento do Mun-
do ^ e fuás producçoens. Do que alcançamos pelos
orgaos dos fentidos corporaes difcorremos alguma
coufa fobre aquelles corpos

, que eílao diítantes da
potencia dos mefmos fentidos. Affim para formar-
mos alguma idêâ das caufas do Terremoto , como
eífeito natura! \ faremos ver a probabilidade de ai-

nimas/propoíiçõens fobre a contextura, emecha-
nifnío do Õrb Terráqueo.. Bufcaremos por analo-

gia

( h ) Fóntanellc. De la nluretc des Mcn des.

( £ ) Kirkcr. Mundus fubterraneug^
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gia as caufas de outros eíFeitos da Natureza , mais

conhecidos porque mais vezes experimentados. Fa-

remos hum juízo conjectural, que fundado nas Leys

com que a Natureza coíluma obrar
,
produza hum

Difcurfo verofímel
,
por ignorarmos os meyos de o

formar verdadeiro.

Definição do Terremoto* Suas caufas. Refutao-fe

muitas das antigas , e modernas oppinioens.

6\7 O Terremoto he huma pulfação , tremor
y

inclinação , ou íubverção da terra em alguma par-

te do Globo Terráqueo. He hum Phenomeno da
Natureza fempre horrorofo pelos feus lamentáveis

eíFeitos : Huma fatalidade do Mundo
\
que em pou-

cos momentos coíluma, epilogar as varias difgraças

de muitos feculos.

648 Na expoílção das caufas , diíFerenças , e
eíFeitos dos Terremotos farei huma prova a eíla mi-
nha difíniçáo. Vejamos primeiro o quefentiráo nef-

ta matéria os Antigos , e muitos dos Modernos
Philofophos. Exporei as fuás opinioens refutando
humas por erróneas , e outras por inveroílmeis ,

com as rafoens
, que me ditar o meu humilde enge-

nho, e limitados conhecimentos da Phyíica. De-
pois provarei principios neceílarios

,
para eílabele-

cer a minha
, que tem alguma novidade no modo

yeroílmil com que me parece, que os elementos
juntos obrão eíla maravilha da Natureza.

649 A caufa dos Terremotos puzéráo os Anti-
gos , huns em cada hum dos quatro Elementos fe-

paradamente : outros em alguns delles juntos, Tha-
les diz, que a Terra eílá fobre as agoas como hum

Y% Na-
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NaviOjpor cuja caufa treme com a agitação daquel-
las. (a) A experiência moftrafer falia efta opinião
porque fe foíle efta a caufa dos Terremotos íempre
eítes fe fentirião em todo o Orbe terreftre , o que
ordinariamente não fuccede.

650 Outros atribuem eíle e/Feito ás acroas fub-
terraneas, difcorrendo, que os muitos nos, que
correm pelo centro da terra, a vão minando em
partes

, c cahindo defta alguma grande porção cau-
ía o tremor da terra. ( <? ) Efte difcurfo he veroíi-
mil nos eííeitos de alguns Terremotos • e em mui-
tos dos que houve fubvérção , appareceu agoa no
lugar da Terra abatida , o que dá muita probabili-
dade a efta opinião. Com tudo algumas vezes pede
haver fubyerçoens femilhantes fendo caufadas por
outros princípios ; mas cahindo as terras fub verti-
das nos abyfinos de agoa , hefem duvida, que ef-
ta ha de oceupar o lugar daquella.

651 Anaxágoras dá por caufa dos Terremotos
o fogo , que defeendo de Região fuprema \ e incen-
dendo alguma matéria fubterranea, impeíle tudo,
que lhe rezifte, e caufa o tremor de terra. (/) Efte
antigo Philofopho conheceu hum dos primeiros
moveis da terra • mas ignorou o modo de explicar
o íeu mechanifmo. Outros imaginarão

, que con-
fumindo o fogo fubterraneo muitas matérias , for-
mava grandes cavernas , nas quaes difprendida al-

guma parte da terra caufava o tremor, (g) Não he
falta.de probabilidade efta opinião para explicara
caufa dos tremores pequenos

, que depois dos gran-
des Terremotos coíluma haver , como exporei com

bailan-
< d ) Séneca. Natur. Quajft. L. ;. c. tp
í e ) Idem. Ibi L. 6. c. 7. & $.

• (/) Idem Ibi. L. 6. c. >;
•

. ( g ) Idem. Ibi.



*

PHYSICA. 173
baífonte novidade em feu lugar.

652 Jnaximenes afigna por caufa do Terremo-

to a nsefma Terra , íupondo
,

que eira com o feu

pezo fepára alguma parte nos concavidades, que no
feu centro tem formado a agoa , ou o fogo ) cau-

fando neíía feparaçao o Terremoto, ( Z> ) Também
eíla opinião tem probabilidade para alguns tremo-

res de terra pelas razoens já apontadas; mas não po-

de ler geralmente para todos.

653 Archelau opinou por caufa dos Terremo-
tes o ar. Supõem

,
que congregado , e adenfado nas

concavidaocs da terra
,
quando outro o impele no-

vamente buíla afahida pelos niiatos da meíma Ter-
ra , e alargando-os a move , e caufa o tremor. ( / )

Não errou eíle Philofopho em fupôr fer o ar hum
des agentes das concuçoens da terra ; mas ignorou
o modo de adquerir tantas forças eíie elemento ,

que depois explicaremos.

654 Eíla opinião he a que feguiu Arijloteles' , é
feus fequazes \ mas explicão eíla caufa por outro
modo. Entendeu aquelle celebre Philofopho

,
que

a exhalaçao fubtenanea
,
quando por alguma caufa

achava empedida a fahida , congregando-fe nas ca-

vernas da terra, adqueria mayores forças , e punha
a terra em movimento até achar por onde fe exha-

lar. Também em outro lugar fupoz
5
que entrando

muito ar na terra , e fechada efta, pugnava por ía~

hir , ecaufava o Terremoto. ( l ) Para fazer pro-

vável efte Syílema faltou moílrar a origem de tantas

exhalacoens , e o Agente
,
que as punha em movi-

mento depois de congregadas j ou quem movia a-
' quelle

( h ) Idem Ibi. c. To.

( / ) Idem Ibi. c. 12.

• ( / ) Ariílot. Meteor. L. 2. c.i.Id.De Mundo Lj.c4.Sc aliis Locís,

.

:
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quelle ar depois de acumulado dentro na terra?

655 ; Smeca iupóem. a terra exhalando conti-
nuamente j e que empedida por alguma caufa con-
tende o ar por í ahir % e forma o movimento da ter-
ra. Traz para prova deita opinião

, que no Terre-
moto em que ha fubverção , fempre depois deita
correm grandesTentos

, que fahem pela abertura
da terra

9
como diz

, que íúccedera em Chalcis , fe-

gutido Afclepiadoto,
( m ) Todas as efpecies de

Terremoto explica como effeito do ar
,
que occupa

as grandes concavidades da terra. A efte fyftema
ferve de opoílçao o que deixamos dito , . e opinare-
mos fobre o que depois reíferirêmos.

6$6 Platão-, Keplero , e outros fupoférao a ter-

ra , como hum animal , a cujo corpo animava o ar
como efpirito , e a agoa , como fangue ; e que quan-
do aquelies dous fluidos fe alteravão do feu eftado
tranquilo , fazião padecer a terra movimentos , co-
mo no corpo humano fuccede com os efpiritos , e
fangue , que perdendo o leu natural eítado causão a

febre , e com ella aquelies rigores
, que formão hu

tremor do corpo , femilhante ao Terremoto da ter-

•ra. (»)
6$y Efte difcurfo lie futiliíTimo

,
porque aquel-

ies.líquidos fem outro agente
, que os mova , não

podem ter potencia para caufar os movimentos da
terra. Á analogia do Corpo humano he plauíivel

;

mas deve-fe advertir, que todo o mechanifmo deíle

pende daquelles efpiritos igneos
?que imanão do co-

coracao;e temos aqui o fogo por agente primittivo,

o qual falta naquelia íupoíiçáo dos movimentos,do
ar

3
e agoa 5

a que atribuem os Terremotos.

658 Par-

(m) Séneca. Ibi. c. i6. & 17.

( o ) Franco. Do$r. Philoph.quaçíi 8, ç.i Journ.tfes ScavJ7o.^.Jour.l j.
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65% Parmcnides entendeu

\
que a terra eílava

por todas as partes em igual diílancia do Ceo , e

que quando perdia eíle equilibrio havia Terremo-
to, (o) Eira opinião lie errónea por dous princí-

pios : Primeiro ,
porque o equilibrio em que fe

iuftenta o globo Terráqueo a reípeito dos mais
corpos do univerfo , he aquelle em que o poz , e

conferva o fupremo Author, o qual durará fem
mudança o tempo

,
que o mefmo Senhor for fei vi-

do : Segundo , porque fe aírJm fuccedeífe tremeria

toda a terra , o que as mais das vezes não acontece.

659 Avicena , Almanzor , e o celebre Geher
febre a fé cie Maforna , crerão

,
que o tremor dá

terra não tinha outra caufa
, que o movimento de

hum touro febre cuja armação fupóem a terra, (p )
Eíla he huma das muitas abíurdas fabulas

, que en-

cerra o Alcorão
,
que não precifa de refpoíla j mas

fim de compaixão dos que crêem tantos erros , re-

fuveis pelo entendimento menos prefpicaz.

660 Tenho refferido as mais celebres opinioens
antigas fobre as caufas do Terremoto. Examinarei
agora as que expõem alguns Authores dos que e£
creverão prefentemente. Não he meu intento for-

mar huma critica dos feus Difcurfos
, porque em

alguns reconheço engenho , e erudição. Só refuta-

rei as opinioens mal fundadas
, que pertendem eí1

tabclecer.

661 João António da Cqfta e Andrade > na Con-
xerfacão erudita dá por caufa dos Terremotos o fo-
go fubterraneo

, que communicando-fe ás cavernas
cheyas de matérias combuítiveis , as inflamma , cu-
jo fogo converte inílantaneamente em vento as ma-

térias

( o ) Nepho. Explic. Phyfi co-Moral fobre eí Terremoto, n, 3,

( p ) Eraun Eícáes' daserr.poru!. L. 1. c, 5,

.

.

:
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terias íalnitrofas , o qual impele com violência a
terra, que fe opóem á fua força até alcançar a liber-

dade. ( q )

662 Efía opinião do fogo fubterraneo aclrual lie

a mais trevial , e refutavel
, pelo que depois expo-

rei. Também não poffo conceder
, que íèja o ven-

to a caufa immediata do Terremoto
?
porque fe af-

íim foíTe fempre ferião acompanhados de grandes
furacoens ,

que formaria o vento ao fahir da terra.

A Hiíloria , e experiência provao o contrario
, por-

que quafi todos íuccedem com ferenidade do ar.

663 O Author da Inveftigação. das caufas do
Terremoto , nega fer o fogo a caufa originaria dos
Terremotos

\
porem para o feu Difcurfo fervir de

prova a contrario fentimento , baila ver-fe nelle
,

que leva por opinião bem demoílrada
, que o fogo

fe acha deííiminado pelo Globo Aerio-Terraqueo*
Também fuppóem haver no centro da terra hum
grande Pyrophilacio de que fe deífunde o fogo até

a Athmofphera.Não nega fer o fogo dos volcoens,
o que caufa os Terremotos

,
que fe tem experimen-

tado nas Provincias em que exiítem aquelles montes
ignívomos. ( r )

664 Eruditamente moftra
, que vários faes , en-

xofre , metais j óleos , ar , agoa , e o Ether , ou
fluido elecirico podem caufar os Terremotos. A
mayor prova , que alega lie a experiência que cita

do Diário dos Sábios.Extraindo o ar do efpirito de
nitro fumofo , e do óleo diíolado de alguns vegetá-

veis, v. g. de cidras, mifturados ambos , tal foi a fú-

ria da explosão
, que fe levantou a machina , pof-

to que pezada , e eflragou tudo.
;

Atribue eíte efl ei-

to

( q ) Da Cofia. Converfação Erudita, pag. 14.

( r ) Silva. Iflveftigação das çaufas do Terremoto,
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to a quaefquer partículas aerias , que reftárão na-

quelles fluidos , ou ao fluido eléctrico. Refere
, que

o Barão de Verulamio defcubriu no Mercúrio força

explofiva ; e que o Conde Hoífman conta huma
grande explosão

, que fuccedeu na OíRcina de hu
chimico perparando o balfamo de Therebentina.
66$ Admira-me

, que efte Sábio Phyíico não
refletiíTe

, que todos os Phenomenos das experiên-
cias

, que allega , tem por origem o fogo. A fer-

mentação daquelles líquidos , a força explofíva do
Mercúrio , e aquella explosão na officina do Chi-
mico

, quem as caufou fe não as partículas do fogo
em movimento, rarefazendo inftantaneamente o ar,

que fe achava naquelles líquidos ?

666 Mais fe avezinha ao Verofimil quando
pertende eftabelecer

, que os Terremotos são caufa-
dos pelas fegregaçoens reetiradas do ar , dos interC-
ticios dos corpos , aonde eftá deífiminado. Mas ef-

te ar fó he caufa do Terremoto
, quando rarefa&o

pelo fogo não podendo caber no efpaço
, que an-

tes occupava , impele tudo
, que lhe refifte até fe

poder extender , como explicarei depois , e defta
forma he , que obra nas minas.

66y jofeph Xavier de Valadares e Souza , na
Difcripção Poética do Terremoto

, que compoz ,
faz huma breve diíTertação da caufa do mefmo,atri-
buindo efta ao fogo central. Suppóem efte confti-
tuido no Globo terráqueo defde que efte foihum
Planeta todo igneo. (/) Efta opinião paíTou co-
mo Enthufiafmo Poético

, por fer contraria ao tex-
to Sagrado , fomente expofta por Wifton , e outros
Inglezes

, que já doutamente refutou o Sábio Buf-
fonna íua Hiftoria natural T. 1. difc. z.

2 662 O
( 4 ) Terraemotus Poética Difcreptio;

1

mi
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668 Meu Irmão Verijjimo Antofíio M.reifa

j

imprimiu em Mayo de 1756 huma Diffèrtação Pby-
ficajobre o Terremoto de Portugal. Èfta obra foi

effeito de huma converfação erudita em que fe dif-

putou fobre hum papel Portuguez , em que fe per-
tendeu inveíligar as caufas dos Terremotos , ne-
gando-fe fero rogo origem delles. Em poucas ho-
ras de alguns dias de huma Tornaria moftrou na-
quella Dtffertàção fer caufa dos Terremotos o fo-

go fubterraneo aclual, feguindo a commda opinião
de muitos , e bons Philofophos. Sempre lhe fiz lo-

go prezentea repugnância que eu tinha a aíTentir á
efta opinião

,
pofto que naquelle tempo ainda não

havia intentado efcrever nefta matéria. Eíia memo-
ria mehe faudofa por haver fállecido em o mefmo
anno , na Religião de Noíla Senhora da Mercê

,

com fentimentos dos Religiofos , e Amigos , que o
eftirnaváo pelo feu agudo engenho , e erudição.

669 O Doutor Feliciano da Cunha França , im-
primiu hum papel com o titulo : Extenção do Di-
êlame , ouparecer do Reverendiffímo Padre Mefire
Feiioo j &c. Efte titulo nospromette muito, mas fé

falílfíca inteiramente Efte douto Jurifconfulto fó

formou huma critica daquelle parecer
;
porem Cri-

tica muito mal fundada.

670 O Engenhofo Licenciado João dcZunigá
(t) procurou explorar o Dictame do Sapientiííimo

Feijoo , que auxiíia-íe o feu para minorar o temor,,

que o Povo tinha concebido de que o Terremoto
repetiííe com igual ,' oiimayòr violência. Áqueíle
Boudílimo Sábio na Carta em que lhe refpondeu
síHrmou

?
que os grandes Terremotos Mo podido

repetir com brevidade , comprovando efta piopofi-

çao-

( í ) Zunira. El Terremoto V fútifa.
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ção com razoens Phyficas , e coma experiência.

671 O titulo de Extenção do 'Diâiame , cti pa-

recer &c. promettia ver-fe aquelle Di&ame mais

largamente comprovado para o mefmo fim de mi-

norar o receyo do Povo \ mas a licção deite papel

nos defcngana deita juíía expectativa
,
porque ú

feu Àuthor fe opõem áquelia opinião
;
porem com

razoens táo improváveis
, que não neceffitão de re-

futação. Na expoíição do fyítema
,
que figo fe verá

quanto bem fundada lie aquella opinião do Revê-
rendiíEmo. Feijoo

?
que elle provaria melhor do que

eu, fe não fupuzelfe quaíi inegável aquella afir-

mativa.

672 Em hum larguiílimo Prologo nos prorhette

o Auhor da Extenção &c. expor o que difcorreU

fobre as caufas dos Terremotos
5
e feus pronofcicos,

por lhe parecer melhor
, que o que achou efcripto

pelos .mais. Também aqui prometeu muito
5
porque

faõ muitos os Authores
,
que antiga , e moderna-

mente eícreverão dos Terremotos \ e ellefó impúg-:

na o Doutiffimo Tofca , Varão , cujos efcriptos es-

tima a Republica Literária tanto
,
queeílou certo

lhe não fará íbmbra alguma eíte papel.

673 He bem digno de reparo
,
que haja quem

faça opofição a husn Tófca , e a hum Feijoo , fem
mas lição

,
que as obras do mefmo Feijoo ) e do

mefmo Tófca. Eu não leyo nefte larguiífirao papel
authoridade

, que fe extrahiile de outro algum Li-
vro , nem aparece licção , mais que de alguns pa-.

peis
,
que ao prezente fe efcrevêrao do ultimo Ter-

remoto; poítoq dos melhores, neín noticia teve. He
verdade

, que o Autlior moítra ter lido as obras do
Doutiffimo Padre Meírre João Baptifta , da Sapien-
tiffima Congregação do Oratório , e diz fora feu

2 2 dif-

. -
.

• •

.



1

.'*;•!''

i8ô D ISSER T AC, A M
difcipulo

; porém não fe utilizou muito das Dou-
trinas de tão Sábio Meftre.

674 He notável o impenho , de querer moítrar
que não ha pronoílico algum de Terremotos , ten-
do defde Ariíloteles até ao prezente efcripto todos
delles com excepção de ferem algumas vezes falli-

veis. Más que razoens produz efte Critico para re-
futar as em que fe fundão aquelles Pronoílicos ?

675 DeíheceíTario era para expor a fua opiniao
duvidar da veracidade do Author da DiJJertaçâo
Pbilofopbica. Se elle foíle vivo creyo que o mefmo
habito da Real e Militar Ordem de NoíTa Senhora
da Mercê com quefe achava , o obrigaria a deííen-
der-fe ; e não fei fe a repofta palTaria a alguma Cri-
tica

, que formada pelo feu grande, e bem conhe-
cido engenho , deixaífe eíte Auítor arrependido da-
quella propofição. Eu fempaíTar a mais coufa algu-
ma fó digo

, que o Author da Dijfertação Pbilofo-
pbica era de verdade para fer crido no que de pu-
zeíTe como Teftimunha oçcular ; e que para fever
a pouca licção do Author da Extenção , bafta faber-
fe y que duvidou da verdade da noticia dePhyreci-
des,porque lhe não apontarão onde fe acha.Se o Au-
thor tivera alguma licção fe lembrara

, que efta no-
ticia a trazem Cícero , de Divinatione Lib. 1 . Plínio
Hijl. L, 2. c. 79. Petraca Dial. 91. de 7err<emoto

;

e em bom Portuguez fe acha na Traducção da Ori-
gem antiga da Phyfica Moderna de Regnault. Cart.

4. pag. 11. E ao menos como mais vulgares o podia
tervifto emBeyertink Theatrum vitahumana Tit.
Terr&motus : na Poliantbea de Langio , no mefmo
titulo ; no Dicionário Hiítorio de Moreri , ( que
há annos fe acha em Hefpanhol para os que não fa-

bem a lingua Franceza ) e em outros muitos.Nos ef-

criptos
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criptos do prezente Terremeto trazem eílas noti-
cias Moles : DiJJertackn Pbyjica. pag. 4. Amezua.
Carta P/jtlofopfàca pag. 2. E o Eruditiflimo Padi-
Iha : Effeito raros dos Elementos, pag. 117. que baf-
tava para náo imaginar fer noticia fuppofta.

6y6 Varias Obras produziu Hefpanha fobre ef-

te Phenomeno natural
, que experimentámos. A

DiífertaçãoPhyficadeD. Franciíco Martines Mo-
les , foi a primeira

, que viu a luz publica , e a
que merece os primeiros aplauíbs. Efte Sábio Mef-
tre da Univerfídade de Alcalá moftrou nefte papel

,

e na brevidade da íua Compofição os grandes co-
nhecimentos

, que tem da Philoibphia. A opinião
deite Douto he bem fundada. Pertende eílabelecer
por caufa dos Terremotos , adilataçãa do ar caufa-
da pelo fogo fubterraneo,e a rarefação da agoa que
o meímo fogo origina , reduzindo-a a vapores.

( u)
Efte Syftema das caufas dos Terremotos he a que fa-
rei provável , eftabelecendo a origem do fogo fub-
terraneo com alguma novidade

, por fer efte o A-
gente

, que mete em movimento os outros três ele-
mentos.

6yy O Doutor D. AntónioJacobo de el Barco
•efcreveu huma Carta fobre efte grande Terremoto,
quefeincertounosDifcurfos Mercuriales n. XIV.
Nella faz hum Juizo Philofophoco fobre a origem

,"

duração
i
e extenção dos Terremotos com muito

acerto, e erudição. Refere a noticia de hum Na-
vio, que vinha de Caracas, e fe achava 50 legoas
diftante do Cabo de S.Vicente, o qual no movi-
mento das agoas , no primeiro de Novembro tocou
o fundo do mar, e fejulgou perdido. Suppóem o
Oceano em mar alto com huma legoa de profundi.

lm

(«) Moles. DiíTertacion Pbyftco-Moraí,

dade
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dade^ e entende que toda eíla altura fubiu a terra.

Eíle douto Philofopho-nao fiz reflexão rque fe o fo-

lo do mar padeceíTe efte grande movimento
, que

fuppóem
3
nao ficaria povoação nas fuás Coitas , ain^

da em muitas legoas de diílancia,que não cobriífem
as fuás agoas. Devia advertir

, que o Oceano cobre
muitos montes , e citios elevados , e que aquelle
Navio fe acharia fobrehum deft.es, e feria fácil com
o movimento da terra , e retiro das agoas tocar al-

gumas daquellas imminencias. Sem efta inadvertên-
cia feria eftaCarta hum dos Difcurfos mais bem funA
dados íbbre a caufa , e eíFeitos do Terremoto.

678 O Engenhofo , e douto Zufliga difcorre

,

que abundando a terra em nitro , e outros mixtos
inflamáveis , e eftando a athmofphera cheya de há-

litos
y
ou exhalacoens daquellas matérias fe incen*

deriao eftes no ar , e communicado o fogo ao inte4-

rior da terra , incenderião todas aquellas matérias

inflamáveis
?
que em poucos minutos caufaífem os

efleitos
j
que experimentámos. Prova efta fupoíição

com o azeite
j
que poílo ao lume , e fervendo che-

gando-fe o fogo ao vapor que exhala , incendido
effce baixa a abrazar o mefmo azeite, (x)

679 Eítedifcurfo ( que lie hum fequito da opi-

nião de Anaxágoras ) poílo que ingenliofo he pou^
co folido

;
porque não íe podião incenderás exhala-

çoens na noífa athmofpliera fem experimentarmos
íèus effeitos, como vemcs quando affim fuccedej

•pois não são outra caufa as grandes tempeftades de
trevoadas , mais que hum cumulo de exhalacoens

incendidasna região do ar.

680 Nipho, depois de refutar pouco foíida^

mente algumas opinioeas antigas ? opina por cau-

ía

( % ) Zuniga El Terfèmot o , y Tu uíb &c.
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fa do Terremoto

,
que a terra por natureza fecca

humedecida pelas chuvas ; ou agoas fubterraneas
,

ferida do Sol, produz varias exhalaçoens. das quaes
aquellas mais craílas reconcentradas no interior da
terra , achando os poros defta fechados pelo frio

y

e reprimidas por outras exhalaçoens íutis
, que as

inovem , circulao pelas concavidades da terra , e
com impetuofos ventos movem a meíma terra (y )

681 Náo poílb deixar de impugnar eíla doutri-
na

, que fe conhece deífeituofa por vários princi-
pios. Primeiramente : náo fe manifefia neíle fyfte-

ma
,
quem move aquellas exhalaçoens. Emfegun-

do lugar : não vemes fahir pelas aberturas da terra
aquelles grandes ventos. Ultimamente lie inverofi-
mel , que o Sol teja caufa eíFeciente daquelles mo-
vimentes da terra, fendo certo que alarga extin-
ção dos grandes Terremotos , e principalmente a
do ultimo , he baftante prova da profundidade da
fua caufa , como depois moílrarei. Parece que eíle
engenho confundio es princípios Philoíòphicos

,

como fez com as noticias Hiftoricas.

682 O Reverendiíllmo Padre Meítre Cabrera
y

Minimo Erudito , feguiu a opinião de Ariíloteles,
e explicou a comniuni cação das agoas ( Syílema an-
tigo como depois moflraremos ) com a novidade de
chamar ao conduclo fubterraneo veya Cava por a-
nalogia ao Corpo humano.Como a eííe giro da agoa
attribuea caufa da fermentação , aindaque aíigne
pela do Terremoto a exhalaçao , he íem duvida que
legue huma opinião muy provável fobre o fogo fub-
terrsneo. (z)

603 NãopoíTo porem aíTentir ao domínio , e

ínilu-

íj) Nip&o. ExpIica«ion Phyfica y Moai &c
U) Cabrera. íixplicscioá Phycc-Mec4fã?uca^çS
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influxo

, que attribue ao Sol , Lua , Eftrellas , e
Ecclipfes para preduzirem as caufas do Terremoto,
o que já havia feguido Marco António Melliem
hum Tratado

,
que fez fobre o Terremoto. Efte in-

fluxo dos Aftros eílá hoje com pouca aceitação dos
Modernos , exceptuada a Lua

, que he mui prová-

vel o feu influxo em muitas coufas do Orbe Terrá-

queo. A prova que traz de que em Lima fe fentem
tremores da terra na conjunção

, plenilúnio , e
quadraturas da Lua ,

pode ter circunftancia naquel-

la Região para aíílm fucceder , e não em outra par*

te alguma. Eu obfervei , que os tremores de terra,

que experimentamos ha 22 mezes , não feguem dia

algum de Lua com certeza , antes são lempre em
dias pofteriores ás faces diverfas daquelle Planeta.

684 O Sapientiífimo Feijoo,efcreveu varias Car-

tas fobre efte Terremoto. O feu fublime engenho
intentou formar hum Syftema novo para dar razão

da caufa do grande Terreno a q chegarão os effeitos

deite , e outros Terremotos grandes. Notando efte

Eruditiííimo Sábio o eífeito da potencia Eléctrica

no experimento chamado de Leide , fupòz fer a

caufa dos grandes Terremotos huma vafta Colleção

de matérias eléctricas em partes profundilíimas da

terra,que poftas em movimento com a fua divergên-

cia fe extendem a tão remotas partes , como fe tem
experimentado nos Terremotos grandes. ( a )

685 Ja o IlluílriíTimo Bifpo de Guadix , e o
Doutiffimo Padre Cabrera , refpondêião a eftas

Cartas refutando com boas razoens efte Syftema.Eu

para molhar
,
que elle foi produzido , mais como

huma novidade engenhofa , do que como hum Syf-

ma folido, bafta notar, que o feu Eftimadiííinio

Au-

( a ) Feijoo. Nuero Syftema.
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Authôr reconheceu os fogos fubterraneos por cali-

fa dos outros Terremotos , equaíi univerfal de to-

dos os de menos extençáo. Cart. 3 . Também fup-

põem haver matérias combuftiveis a grande profun-
didade da fuperíicie da terra, e grandes fermenta-
çocns ncllas , e como eítas tanto fe podem fazer a
huma legoa de diftancia da fuperíicie como a cin-

coenta legoas , fca apparecendo a mefma caufa em
todos os Terremotos , fem mais differença

, que fer

tanto mais extenfos os feus effeitos
,
quanto mais

profundo for o lugar da caufa.

686 Nem he menos provável
, que incendida

huma caverna em a perpendicular de Lisboa , f<

communique a exhalação a outra na perpendicular
de Tunes

,
porque eíla grande diftancia da fuperfí-

cie he tanto minor
, quanto a origem do movimen-

to da terra eíliver mais central , e movidos cites ex-
tremos

, pela divergência
, que caufa o fogo da-

quelles lugares profundos para a fuperíicie , he na-
tural o tremor nos lugares

,
que ficão em meyo , ou

na vezinhança dos apontados por exemplo.
6S7 Ainda fendo menos centraes os lugares em

que houve o incêndio
, pudemos fupôr, que ascau-

fas primitivas
, que caufárão a fermentação na mina

inferior a Lisboa , concorrerão igualmente para a
caufar em Sevilha , e Tunes , e outros lugares ; e
não he precizo, que feja inftantaneo o principio do
incêndio , baila que feja fucceffivo dentro de pou-
cos minutos para formar hum Terremoto continua-
do

, o tremor que foieíFeitode dirferentes concu-
çoens da terra em diírerentes lugares.

688 Sendo provável efta caufa da extençáo dos
Terremotos, fica defnecefTario recorrer ál
cidade. Fie íem duvida

, que todos os eííeitos deita,

Aa dão



i86 DISSER 1 AC, AM
dão huma prova evidente

, que he fogo (/j) o a-

gente
,
que caufa tantas maravilhas

3 que os Phy íl-

eos experimentaes tem difeuberto ; e ou feja o fo-

go elementar , que conhecemos , ou de outra efpe-

cie , fempre temos hum grande numero de Terre-
motos 3 cujos effeitos nos dão huma innegavel pro-
babilidade do fogo fubterraneo fer a origem deites

movimentos da terra.

689 Já diíTe em outro lugar quanto amo , e ef-

timo o Illuílriffiino Padre Meftre Feijoo , e as fuás

obras , mas eílou certo
, que com a fua feiencia

PJiyílca ,. e alta coniprehençao
3 me não negará a

probabilidade do meu Syítema
?
e que difeulpará a

'oufadià da minha duvida pelas razoens em que me
fundo

?
confeírando fer muito engenhofo o leu Syíle-

ma , e que o tempo poaera com experiências novas
defcobrir mayor potencia na virtude electrica

5que o
faça mais adaptável. Tenho a gloria de haver com-
municado neíla Cidade efta fupoíição da virtude

eleíhica poder fer caufa do Terremoto por concor-

rer neíle penfainento com huns Phylofophos de tão
grande nome , como o Sutiliílimo Feijoo , e Er&-
ditiíumo Roche.

j 690 Havemos viílo as mais celebres opinioens
,

que há dos antigos , e Modernos fobre a caufa dos
Terremotos. Deixamos refutadas quaíi todas por
nos parecerem inveroíimeis os feus fundamentos. A
q pertendo agora expor , e comprovar com a autho-

ridade dos mayores Philofophos experimenteis

do noífo 5 e do paliado Século , fe não lie a que dif-

cobre a caufa deíle admirável Phenomeno ? he fem

{ h ) Nellet. rfTai fur V ele&reeité des Corpf. part. 2. queft. 6 . p.6<í.qucfL

17. p. 1 ijp. Ideia. Lee. de Phy fique experimentale Lee. ij.Sed. i.aii.. 1 g
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duvida a mais racionavel. Reconheço com muitos

Doutos a inipoffibiiidade do acerto, (c) Demoftra-

rei prováveis dez propofiçoens em que fe íunda o

meu Syftema. Bem reconheço defneceílario eílc

meu trabalho para os Philofophos Doutos aos quaes

são prezentes eíles principies , e as razoens , e ex-

periências em que fe fundão. Porem como nem to-

dos os homens podem ter femilhantes conhecimen-
tos , e tantas noticias pareceu-me precifa eíla pre-

via demonílraçáo.

PROPOSIC, AM. I.

O GIoòo Terráqueo contem grande variedade de
mixtos conhecidos , e outros muitos ignorados.

Stá tão oceulta aos homens eíla niaravi-

lhofa fabrica do Orbe terreno , que habi-

tamos, que até ignoramos, que coufa feja terra

elementar. Vemos a fua fuperflcie coberta de hum
mixto tão vario na côr , tão diverfo na qualidade ,

que a poucos paííbs
, que andamos fe admira huma

variedade grande.

692 A Buíron parece que o vidro he a verda-
deira terra elementar , e que todos os mixtos são
hum vidro disfarçado. Os faes , os minaraes , e os
metaes não são mais

, que huma terra capaz de fe

reduzir a vidro, (d) Aterra, fegundo LaQuin-
tanie, he huma miudiííima arêa

,
que pelo meyo de

hum certo fal
?
que cada grão delia contêm em fi

,

he própria para a producçào dos vegetáveis , mina-

jci.a % raes
j

(c) De cl Barco. Vàm ípbre el Terremoto. Diíc. Merc. n. XIV. n. 2.

£ d ) Buffbn. Ibi fupra. T. l . Diíc. 2. alt. 2 . pag. 26 1.

« .A

.

*:
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rais , e animais, (e) Reaumur a confrderou de dif*
ferente natureza da arêa pela fua diverfa contextu-
ra

j
porque eíta lie rigida , e aquella flexível ; hu-

ma eíleril
5
e a outra fecunda. (/) Eu uniria ef-

tas duas opinioens
, por ferem de huns homens

,

que trabalharão muito nas experiências , e conhe-
cimentos da terra , e fuás producçoens , diffinindo
a terra , hum compoílo de miudiífimas partículas
.de pedra ( Eis -aqui a arêa de La Quintanie ) a que
eflao adherentes vários còrpufculos metálicos ,

falinos
5 e aquofos

, que a conglutinão
7

(Eis-ahi a terra de Reaumur) e fazem fecunda.
Não faltou quem difcorreu

, que fe não fora a mlC-
tura de outros princípios feria a terra hum corpo
liquido, (g)

693 Até a fua verdadeira figura foi muito tempo
ignorada. Xenophanes menos acertadamente que
todos os antigos fupoz a fua extenção infinita pela
parte inferior. Anaximandro diíTe, que era celin-
drica ; Demócrito concava : Anaxímenes , e Em-
pédocles plana: os Genofophitas Indianos a fiipufe-

rao pyramidal ; e os Chinas e Tártaros cubica. O'
grande Geographo Ptolomeu, e outros Antigos
com melhor acerto a. diicrevêrão efpherica. (% )
Aíllm a demoftrárâo Ricciòli,De Chalés

?
; e outros

Modernos. ( / ) Defcartes fupoz o feu diâmetro de
aPólomayor. (/) Foi de contraria opinião

_ens. (m) O grande Luiz XV. fez hir vários

thematiccs da Academia das Sciencias a averi-

guar
( c ). La Quintanie. In ííruç. pour les Jardens. Pari, 2. c. I.

( ./

)

Fcijoo. Cartas erud. T. 1. c. 1. n. 45*

( g )
Micremberg. Philof.oceuk. ç. li.

( h ) idem. Obras T. 3. pag. $89.

(
/') Zahn.Mund. mirab.T 2. c. 1.

( / ) Ilegis. La Phyíiquc. L. 4. p. í. c. r..

( m ) Comm Acadcm. PetropoL T. 8. pag. 22©.
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guar eira duvida ao Norte, e a America; enãoféi
íe tanta deípeza, e trabalho produziu o verdadei-
ro conhecimento da figura do Orbe Terráqueo
que as ultimas obfervaçoens dizem fer Efplieroide
com menor Diâmetro de Pólo a Pólo.

694 Da organização interior do Orbe tudo são
luppofiçocns. He mui pequeno o efpaço de pro-
runmeade, que íe tem difcuberto.No poço profun-
itnrmo

, que fe abriu em Amílerdão ', fe notarão di-
verfas camadas de arêa , barro, terra, que arde,
e outros mistos; humascom dous pés de groíio
owtras mais mcorpadas , fendo a mais profunda de
trinta e hum pés de arêa , não fe vendo em toda a
lua profundidade terra hortenfe, femilhante á dos
dos iette pés da fuperficie. ( n ) Eira lie huma boa
prova.de que a terra hortenfe he hum refiduo detOQos os corpos animais, evegitaveis, que fe temcesidtono decurfo de tantos feculos.

695 He muito engenhofo o Syítema de Kaley

,

o qual íuppoem a terra concava , e occa , comhuma estenç.o dilatadiíFma. Nella concavidade
íuppoem hum Globo folido , e moffico , colocadono centro ficando entre hum , e outro Globo humagrande capacite aonde circula huma fuíhncia
rluioa Com eíle Syítema pertende dar prcbabilida-
ae a alguns Phenomenos do Magnetiíino

, cu ia ex-poíiçaonao pertence a efte lugar (o)
69 6 Outros três Syfteroas da Theoria da Terratem apparecido ha menos de hum Século Wifíon"enrenae, que a Terra foihum Cometa

, cuiofold
liceu reduzido ao centro, e que efte hàtâcund*copelaagoa, e eíta por huma abobeda de terra",

,<]ue

{
n

) Fdjco. Cartas ètuó. T. I. c. 1. n. 49 . & í0
( » )

Gnrf. Life. Mcrcur.n.XIií.par
;+Í;

?

h*'.

I

. 1 *
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que cerca tudo. Eurnet fupõem o niefino interior

da agoa , mas com hum centro íblido. Wõodward
leva a meíma opinião das agoas fubterraneas , com
alguma differença da conftituição interior da terra.

Todos três pertendem íeduzir o~Diluvio acaufas

Phyficas. O Sábio Buffoh refuta douta , e folida-

mente efles Sy(lemas , aílim pela falta de provas
,

.como por contrários ao Texto Sagrado, (p)
697 Não deixarei de lembrar a opinião de Leib-

nitz
,
que entendeu que a terra foi hum Planeta

do Univerfo
,
que depois de abrazado

jj
ficou no

feu centro vitrificado , de que são parte a arêa, for-

mando-fe na fuperfcie delia , da agoa
? do ar

? e

de outros princípios aquelle mixto a que chamamos
terra. Todas eítas opinioens são moinas hypotciis

inveroíimeis por falta de provas.

698 Sobre o numero , e qualidades dos elemem-

tos., ou princípios dos corpos, ha diverfas opi-

nioens. Heraclito, eHyparco dizem íer elemento

de tudo o fogo j Thales , e Heíiodo a agoa ; Phere-

•cides a terra j Ansximenes o ar ; Parmenedis Elea-

íeiíie já fuppunha dous o fogo , e agoa. ( q) De-
mócrito , e feus fequazes » com Ge/Tendo , e ou-

tros Modernos compõem todo o Univerfo dos áto-

mos. OsEgypcios forao os primeiros
, que fuppu-

•ferao quatro elementos terra , agoa , ar , e fogo (r
)

Eftes forao os que abraçou Ariítoteles , e íèguirao

os feus Difcipuíos , e todos os que cultivarão a fua

Pfryflca. ( s ) Os chimicos reduzem todos os cor-

pos a cinco princípios , efpirito , agoa ', enxofre
,

íal
? e terra. Purshall afigna oito elementos ether,

nitro

'(

p )
Btiffofr. Jbi íupra. T. 1. Diu.-. 2.

( q )
Ferran.Pbil.T.2.Ds('p.i.q.;.Rodrigues.I>

aleíl. Med.T.2.Difc.2.$.i2.

( r ) Séneca. Ibl ilipra L. ^. c ij-

(
s

) TVfca'. Comp. Piul. Tojíi. 4- trad. 6. L.í.c.x prep. 2.
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nitro

,
ar , efpirito , óleo , agoa , terra , e fal. ( t )

699 O certo he que ainda ignoramos a eficá-
cia

, e o numero dos elementos , ou princípios de
que fe compõem o Univeríb

, porque náò percebe-
mos algum puro. O que he fem duvida , he que em
todos os corpos

, que conhecemos , há hum mixto
de vários elementos. Por efh caufa difle Séneca,
oblervando a miíiura

,
que exiíle dos quatro ele-

mentos Ariftotelicos : Ommainmnfiikisfimt. (#--)

700 Os Chinas tem neíle particular huma opi-
nião muito efpecial. Dizem , que todo o género
humano

, os elementos , e todas as creaturas são
procrcadas^dehuma fó fuíhmcia

, que fe modifica
em toda a forte de corpos , tomando diíFerentes for-
mas

, propriedades , e combinaçoens j como a agoa,
que toma a forma de neve, pedra , e gêio , névoa , e
chuva, ficando fempre agoa. ( # )

701 Eíla matéria elementar forma os três Rey-
nos animal , vegitavel , eminaral , impérios vaítif-
íimos pelo prodigiofo numero dos feus indivíduos.
Que admirável apparece a Omnipotência Divina
na producção de tanto mixto l

702 O Revno animal exíende o feu domínio
por todos os quatro elementos.Povô-a o ar de tantas
aves , tão varias na côr , na figura , e na melodia
que formão aos noííos fentidos hum amável incauto.
Nasgoa fe admira huma grande variedade de pei-
xes

,
cuja diverfa combinação de princípios

, for-
ma a multiplicidade dezoito, que nelJes experi-
mentamos. E que numerofa família de animaes nos
cíi-crece a terra ? Que prodigiofa variedade cie iiv

fe&o$

(í ) Jbnrn.desScavan?. i7cg.. Touro i/f
<«) Hifíor/desRcvoKc.;. "

{ a;
) Feu-aii ibi íupra,. T, 2. Difp. 2. q. 2.

,

1

%':
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feclos nos pántenteão todos os elementos ?

703 Q. Reyiio Vegetavel expõem á noífa obfer-

vação , hum íein numero de arvores , de frutos , de
arouitos , de plantas , e de flores , cuja variedade
de figura, de cor, e de qualidade he verdadeira-
mente hum prodigio da Omnipotência.

704 Também o Reyno mineral communica á

noíla expectação huma grande variedade de corpos.

Como a formação deites he nas entranhas da ter-

ra , e nós não temos penetrado eíla mais que
até huma limitada extenção da fuperficie para o
centro , devemos fupôr

,
que os elementos

,
que na

fuperfcie da terra nos oíFerecem aos fentidos tanta

variedade de corpos , formarão na vaíla extenção

do centro da terra outros muito» mixtos minerais

cuja contextura , e qualidades ignoramos. Bailará

notarmos ,
que há muita differença em qualquer

mixto , que conhecemos com hum íb nome. Kir-

ker obíervou ,
que obetume he de varias caftas , e

de diveríàs cores (y ) Schelhamerus refere , qu e

fe acha o nitro com muita diveríldade em côr , con-

ílílencia , e valor, (z) E que variedade de faes

não ádmirao os Chimicos ? O certo he
, que a com-

binação cios principos elementaes da Natureza fe

pode diveríiflcar , e formar huma variedade de cor-

pos quaíi infinita.

PRO-

{]/ ) Kirker. Mund. Subterr. Tom. 2. Líç. 9. cap. %:

( t, ) Schelhamerus. De nitro túm veterum , cum noítr. Comm. apud.

Journ. des Scavans I7I0. Journ, upag. 53,9.
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PROPOSIC, AM II.

Hagrandes Cavernas no interior do Globo Terráqueo.

705 *F\ Uas caufas podemos conílderar na forma-

is ção das Cavernas fubterraneas , o fogo,

€ a agoa. O fogo confumindo em partes grandes

porçoens de matérias , forma novos vácuos na ter-

ra. A agoa minando eíta com o feu curfo , e conti-

nuado movimento allue algumas porçoens da mef-

ma terra , deixando feitas novas , ou mayores con-

cavidades,
( a )

706 Entre as muitas Cavernas
,
que fe conhe-

cem pelas aberturas
,
que tem na fuperflcie da ter-

ra sáo celebres a de Bauman na Florefta negra , no
Paiz de Brunfwick ; a da Provinda de Barby em In-

glaterra ; a de S. Patricio em Irlanda • a grote dei

Cane em Itália \ e a de Beni-guazeval no Reyno de
Fez. Na Carniola há huma , dentro da qual há hum
lago fubterraneo. (b)

707 No território de Bafilea há bua Caverna,cu-
jo fim não fe penetrou ainda. Pico-lagro he hu mon-
te vezinho a S,-Tiago , no qual há huma profunda
Ca\ erna. ( c ) Na Provincia de Staífort em Inglater-

ra há huma tão profunda, que fe fondou já até 1600

pés de altura , fem fe lhe deícobrir fundo, nem agoa
em toda eíta profundidade perpendicular. ( d)

708 Strabao faz menção de três grandes Caver-
nas , huma junto a Metauro , em Sicilia ; outra per-

to de Laodicea ; e outra vezinha a Andera. São fa-

Bb moías

( a
) Euffon. Ib. art. 16. pag. 525.

( b
)

Buffon. Ib. art. 17.

( c
)

Feijoo. Cart. eruclit. Tom. 3. Cart. 2. Q, lji»e 18.

\è) Joiun. desScavans. ií8o. Journ. 1..

^l; *.

*0:

mi
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mofas também as de Ethiopia > e as do Monte Tau-
ro na Africa ; e as dos Andes na America. A mais
celebre he a da Ilha Antiparo, na qual ha varias

concavidades em diíferentes planos -

5
que formão hú

Theatro de diverfas fcenas figuradas com hua gran-
de variedade de congelaçoens. (e)

709 A mayor Caverna
, que fe conhece he hu-

ma, que há na China, da qual fe diz, que para
fe traníitar da entrada até á fahida, que fe lhe
achou , fe gaitarão féis mezes. Nella fe virão gran-
des lagos , rios , campos, e animaes de diverfas ef-

pecies dos conhecidos. Em algumas partes delia fe

via alguma luz , que entrava por algumas aberturas

das montanhas. (/)
10 A Cidade de Nápoles eftá cituada em hum

terreno cavado pelos fogos fubterraneos , o que fe

prova; porque quando há erupçoens do Vefuvio
j

lança fogo Salfatare, e aquelia Cidade fica no meyo
de hum, e outro monte, (g)

711 Por eltas, e outras muitas Cavernas
, que

fe tem defcuberto á fuperficie da terra , fe julga
>

que ella toda he minada de grandes concavidades
,

que na diuturnidade de tantos Séculos tem forma-

do o fogo , e agoa. Delia opinião são muitos dos
Antigos , e Modernos , Séneca. Qu£$. naiur. 1. 3.

c. 16. &*¥. 6. c. 23. Kirker. Mund. fiihter. T. I./.2.

c. ao. Tofca. Comp. Pbilof. T. 4. Traôt. 7. /. i„ c. i.í

prap. 16. , e outros muitos.

(O
(/)

1. 2. cap
' Cã}

PRO-
Kirker. fupra. Tom. I . I. 2. c. 20.

Martinius. Atlant. Ghinic. apud Kirker. Muad. ílibterr, Tom. I.

BuíFon. Ib. Tom. i.Difc. 2. art. i<S.
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R O P O S I C, A M III.

Jl agoa fe covimunica de huns a outros mares j e la-

gos por condttãos jubterraneos , e a abyfmos ,

que kd no interior da terra.

712 A Communicação da agoa do mar pela ter-

. a\. ra he baítantemente provável. Ha vá-

rios citios no mar , a que chamão fervedouros , nos

quaes fe vêem correr as agoas em circuito , como a

hum abyfmo , ablbrbendo tudo, que felheapro-

pínqua No mar de Noruega há hum a que chamão

Màleftroòn.: ( h ) No Eftreito Perfico há outro mui-

to perigofo. São celebres o do mar Cafpio , e ou-

tro entre as Coitas de Normandia , e Inglaterra ; e

hum na Enfeada de Aynan , entre Samatra , e Cam-
baia. (/')

713 Parece muito provável, que as agoas do

Occeano fe precipitão debaixo do Pólo do Norte

para o centro da terra , e fahem pelo Pólo do SuL
As correntes diverfas ,

que fe obfervão no mar fa-

zem grande prova a eíla opinião. He bem experi-

mentado quanto he mais fácil a navegação da Eu-
ropa a America , do que a da volta para a Eu-

ropa. Também he muito fabido a dificuldade , que

os navegantes tem para fe meterem debaixo do Pó-

lo do Sul
,
pela grande correnteza das agoas , como

também o perigo da navegação ao Pólo do Norte

,

pelo fervedouro
,
que foi já viílo com perda de

alguns Navios. ( / )

Bb 2 Efte

( h ) Idem Ib. pag. 72.

(
/'

) Kirkcr. Ib. L. 2. c. 19.

( / ) Tófca. Comp. PhyJoíoph. T. 4. Traít..7. 1.2. c i.prop.5?. Feí-

joo. Theatro Crit.-T. 5. dife. 1 j. n. 28.

' •;',*'.
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71$ Eíle Syítema das agoas feguiu o Padre Ca-

brera fia fua Diífertação fobre o Terremoto, for-
mando na terra de hum a outro Pólo , hum grande
conduclro fubterraneo, a que chama veya cava , do
qual fe derivão muitas veyas

, que formão os lagos,
e nos da fuperíicie. da terra. Eíle Svítema já o ex-
plicarão muito bem Kirker , e Zahn. "Também Dic-
Kenfon, Phylofopho Inglez , provou largamente
eíta communicação fubterranea das agoas do mar de
hum a outro Pólo.

7i5 Segundo a Doutrina dos Egypcios fuppu-
nhao os Antigos hum abyfmo de agoa no centro da
terra

,
de que fe derivão os mares , rios, e fontes.

(.»/) Eíta he também a opinião dos Syílemas de'
iWiílon

j Burnet , e Woodward já expoílos. Eíle
Abyfmo fe acha expreíTo na Sagrada Efcriptura

,como entende o Padre Kirker , no Pfalmo 41 . Abyf
jus abyjfhm inmcat in você cataracíarum tuarum.
Também a mefma nos dá huma evidente prova de
efrar a terra fobre agoa. O Texto he bem literal

:

£sut firmavit terram fuper aquas. Pfalm. 135. 6.
Parece

, que quiz Deos ter as agoas referidas como
thefouros, para caftigo dos homens , fegundo Da-
vid no Piàlm. 32. 7. Ponens in thefauris abyffos.

m
716 A origem das.fontes atribuem muitos An-

tigos
, (n) e Modernos á revolução continua, que

íónriâo as agoas dos rios para cínar , e deite pelos-
ineatos, e condu&os fubíerraneos para os montes,
onde brota em fontes.

fogos

(.»») DeBenedittis. Philoí: T
(a) Kiikct. Ih. faúta. I. ih
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fogos fubterraneos fe exhalao os vapores, de que
no ar fe formão todos os meteoros nqueos.

718 Os Alpes Rheticos cobrem íem duvida hum
vaftiíllmo Hydrophilacio , do qual tem copioía , e
percnne origem os grandes rios Pó , Minio , e Teci-
110 em Itííha ; Moía , Rhodano , e Moíella em
França : S;ivo , e Davo no Illyrico ; Acnio , Danú-
bio , e Rheno em Alemanha, e outros rios meno-
res

,
que nafeem de outros montes das mefmas Re-

gioens , e de Hefpanha , Hungria , e Polónia , on-
de he muito provável haver femelhantes theíburos
de agoa. Também tem a fua origem clefíes os gran-
des lagos de laGarde, Comeníe, einayor em Itá-
lia

; e o Acronio, Lucerino, eTegurino em Ale-
manha, (o)

719 De femelhantes Hydrophilacios nafeem na
Afia os rios Ganges, eJndópara a parte do Norte

;

es grandes rios da China para o Oriente '? Rha , e
Oben para o Sul ; e Oxum

, Jaxaílen, e Kydafpe para
o Occidjnte; os quaes todos, e outros muitos , fe
deipenhão dos montes

, que atravefsão toda a Aíla.
720 Africa pofoque mais árida por eftar muita

parte delia debaixo da Zona tórrida , também tem
hum grande Hydrophilacio debaixo dos montes da
Lua

, do qual tem lua origem o Nilo", que defem-
boca no Mediterrâneo

; o Zaire , e Níger
,
que deía-

gea no Occeano Atlântico
; e o Cuama

, que fe mete
no Indico São muito íamofos nefta região os lagos
Zaire, e Zambra, de cujas copiofas agoas tem ori-
gem muitos rios.

721 Na America são bem conhecidos os montes
Anaes,decujo centro, ornais abundante de a g-oas,
que conhecemos, tem fua origem grandes lagos, e

(O
os

':'»';
> ,,<»

arkçr, ib.!. 1. cap. lo.



V ' ,',

00 DISSERTA C,A M
os rios das Amazonas , S. Lourenço , e outros mui-
tos famofos pela fua grandeza. O lago Paraima lie

p mayor , que fe conhece no Mundo. Brota com
tanta abundância agoa a terra daquella Região

,

que fó no Reyno de Chile há 240 rios navegáveis \ e
em outras partes forma huma efpecie de Volcoens
de agoa. Affim são chamados os da ferra de Guati-
mala , Oricava , e Toluca. (p)

722 Aquellas lagoas
, que há tão profundas

,

que fe lhe não acha fundo , são communicaveis com
o mar , ou cora grandes rios fubterraneos. No Pro-
montório de Sicilia chamado Piloro , há huma la-

goa faJgada
,
que communica com o mar. (q) Em

Chiapa , Província da Nova Hefpanha
? há hum

poço , em cuja agoa fe levanta huma tempeílade fe

lhe arrojão alguma pedra. Na Ilha de S. Miguel há
huma lagoa de huma legoa de circuito , em a qual
fe conhece muitas vezes a maré encher , e vazar y

pofloque eílá diítante do mar. ( r ) Em a Nova
França há hum lago , no qual a maré fobe a quatro
pés de altura, (

j* ) Succede a mefma demonftraçao
de marés em hum

,
que eftá no meyo da Ilha do Fa-

yal
;
a que chamão a Caldeira. Nella forão ouvidos

horrorofos eílrondos em anno de 1673 , em que
Iiouve grandes tremores de terra, (t) Em França
fe vêem as marés em hum poço diariamente entre

Breír. , e Landernsu. O mefmo fuccede em varias

fontes do mefmo Reyno. (u )

723 Huma legoa diítante de México há huma
aber-

( p ) Torquernada. Mon.índ.T. i.l. 14. ç. 30. Kirker. Ib. 1 2. c.n.

( q )
Feijoo. Theatr. Ctitico. Tom. 1. difc 3. n. 3.

( r )
Cordeiro. Hiít.InfuI. L. 5. c. 8. n. ;8.

( s
)

Ferrari. Ib. íupra. Tom. 2. P. 2. difp. 7. qucíF 7.

( t
)

R.e!ação do Terremoto de 1673. inipteffa cm Lisboa.

( u) Hiftoire deFAcad. des Sciences. I<58S. pag. 42. I7I7. p.p. Hift.

des ou vvagens des Scavans. í68H. art. 5.
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abertura da terra feita por hum Terremoto

,
que

difcorre por larga extençáo , e ainda que em par-

tes tem pouco mais de vara de largo , fe acha cheya

de agoa , e náo fe defcobre a ella fundo. ( x ) No
Vale de Santa Barbara 500 legoas ao Norte de Mé-
xico , há huma lagoa de fundo infondavel , na qual

já appareceu huma quilha de Navio, (y) Em hu-
ma das Cavernas dos Andes foi defcuberta huma
Náo. (z) Em 1460 junto a Verona dosSuizos em
huma mina de cincoenta braças de profundidade fe

deícobriu hum Navio fem maílros , mas com as an*

coras , e 40 Cadáveres, (a)
724 Náo he precifo fahirmos de Portugal para

acharmos a prova defta communicaçao das agoas.
Na ferra da Eílrela há duas lagoas , huma de fundo
infondavel : ambas fe alterao tempeftuofamente co-
mo o mar. Nelks fe tem viíto pedaços de Navios.
Junto a Chaves há outra , em que fuccede o meímo.
{b) O rio Alviela tem leu nafcimento em huns
grandes olhos de agoa a cima do lugar de Pernes

>

que difta três legoas de Santarém , e nelles há hum
forvedouro

,
que abforve tudo , que fe lhe lança, (c)

725 He muito celebre a fonte chamada Ferven-
ça

, junto a Tentúgal. He huma efpecie de lago
de pequena extençao. Tudo quanto fe lhe lança
forbe , animaes , arvores , e outra qualquel coufa

\

como fe tem experimentado repetidas vezes. Delia
faz menção Plinio com o nome de Catinenfe ( por
eíiar em parte da terra chamada Cadima

, ) e todos

os
Tom -

2. J.

(
«

(«)
(*)

Port. c. s>.

( c ) Piedade

Torqucmada. Ib.íupaa.

Idem. Ib. c. 36.

Kirker. Ib. 1. 2 c. 20.

Feijoo. Ib.Tom. ç. diíc. lç.n.27,
Faria. Eur.Port. Tom. 3. Pari. 4.11.

Hift. de Santarém. P. z.l.

14. c.35.

4. Nunes de Leão. Diicr. de

.
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os noTos Authores. Ultimamente fez averiguar a
propriedade deíla fonte oDoutiffimò Feijoo

,
que *

folidamente refuta a opinião de atrahir as coufas %
que fe lhe punháo a certa diílancia , como affirma-
víío alguns ; mas refere

, que achou verdadeira a no-
ticia de abforver em fi tudo

, que fe lhe lança. A
pouca diílancia deíla fonte há hum lago profundif-
íimo j do qual fe tem vifto fahir pedaços de Na-
vios, {d)

yi6 Os que vem toda a terra cheya de conchas ,'

e outros defpojos maritimos, intentaoperfuadir,
que femelhantes citios eíliverão cubertos de sgoss
do mar. Camerarius formou hum futilií^jmo Syf-

tema para explicar eíle admirável Phenomeno.
Suppõem a terra cheya de conduclos íubterra n|e o

,

pelos quaes pafsao os defpojos maritimos a citios

muito diílantes do mar. Suppóem em fegundo lu-

gar hum movimento periítaltico em a terra
3 com o

qual eíla íucceffiva , e continuamente vai arrojan-

do á fuperíicie varias matérias
,
que contêm. ( e

)

727 Eu difcorro
,
que os multiplicados Terre-

motos
5 que tem havido , defprendendo grandes por-

çoens de terra , intuperião os conduclos fubterra-

neos
?
porque antes paíTava a agoa do mar , e tra-

zia aquelles defpojos maritimos. Neíla forma fca-

vao fubterrados a alguma diílancia da íuperâcie

,

em que depois tem íido defcubertos
?
por não pare-

cer verofimil, que femelhante terra foííe antes co-

berta, do mar , nem haver provas daquelle movimen-
to periftaltico de terra. Só deíle modo fe deícubri-

rá a caufa de fe achar em França junto a Marly-le-

viíle

( d ) PJinius. Hift.Nat. L. 2. c. 103. Vafxus. Ghron. Hify.c 8. Fa-

ria. Ib. fupr. n. 3. Feijoo. Supl. p. 43-

i e ) Memoires de Trevoux. 173a. art. 17.
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ville conchas a 75 , e a 100 pés de profundidade.

(f) A mefma razão fe deve dar de fe achar em Tho-
ringia a alguma profundidade hum eíqueleto de
Crocodilo , reduzido a huma matéria quaíi metá-
lica, (g) As pedras figuradas de S. Chaumont mof-
trao peias figuras

, que tem de plantas Americanas,
virem daquella Região por conduclos fubterraneos.
(b) Todas eítas razoens , e noticias hifloricas pro-
vão evidentemente o gyro continuo das agoas pe-
lo interior da terra.

PROPOSIC, AM IV.

O ar fe acba nosporos
9
e interfiicios de todos

os corpos.

72 % TT E o ar hum elemento
, que exiíle em to-

JLJL dos os corpos tanto íolidos , como lí-

quidos. ( / ) Com repetidas experiências
, que fe

tem feito , fe extrahe de todos os corpos ar , ou
aquentando os corpos ; ou defunindo , e dividin-
do as fuás partes por via de fermentação , deííeca-
ção , deftilação , ou explosão 5 ou reduzindo a fa-
lidos os líquidos ; ou expondo-os na machina Pneu-
mática. Neíla extrahido o ar do recipiente ,'

fe co-
meça a ver o ar

,
que contêm os corpos , que nella

fe expõem. Vejão-fe as muitas experiências
3 que

trazem Boile , Hales , e Nollet
, que não exponho

neíle lugar por não fazer mais extenfa eíla Dilfer-
tacão. (/)

Ce Só

{f) Buffon. íb. fupr. T. 1. difc.a.art. 7. p. 23^. , e p. 245.
( s) Joura. des Scavans. 171 o. joum.42.
(
h

j Mcmoires de Trevoux. 1722. art. 61.

{ i
) Nulict. Ib. Tom. 4 L. 1 j". art. I.pag. I70.

( / ) Cotes. LcçonsdePhyfnjuc. Lee, 16. Nollet. Ib. T. 3. l.io.p.2j?;j

W:
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729 Só notarei ,

que há corpos, onde o arhe

tanto
?
que extrahido delles forma hum volume

igual 5 ou muito mayor
)
que os meímos corpos , de

que fahiu. Mimo demoítra o mefmo Nollet em va-

rias experiências ,
queêxpóem. (m)

730 Deites principies provem haver muito ar

no interior da terra
,
que feparado dos corpos íe

congrega , e gira pelos conduelos fubterraneos.

Eá muitos citios por onde a terra reípira o ar movi-

do como aquelle l a que chamamos vento. ' Aíiun fe

experimenta em 'Afia nos montes de Tibeth , onde

fahe com eftròiido grande. O mefmo íuecede em
liuns montes de Ethiopia, Afia , e nos celebres

Andes da America. Também em Europa há alguns

montes femelliantes em Itália , e nas terras do Nor-

te. (»)

PROPOSIC, AM Y,

O fogo efld dijjeminado por todos os mixíos do:

Umverfo.

73* Odos os corpos contêm partes fulphu-

•rias, ou igneas , como aíErmão muitos

Aúthorès. ( o ) O enxofre lie hum 'agregada de par-

tículas líneas involtes em hum mixto de'agoa purif-

íliiia , íaí acido íbbtil , e alguma flor da terra , cuja

natiiresa faz fer éíle* corpo o mais inflamável , e

conter muito togo todos
,
que delle mais partici-

pai) na fua compoíição. Çp

)

Pro-
(m•) Nollet. íb. pag. 308.

(«) Kirker. Ib. 1. 2. c. i>.

( a ) Ncliet. Ib. T. 4. Lee. 1 3. , e T. 5. Lec.l 5. Êfi*y dei' eledtKeitd cks

corps. q.iy.p.í ip.. Brown. Eilayfurleserreuispopuluu.es. L.ikd. b-tocca.

Nat. quadL L. 3. c. 13..

(p.) Rodrigues. PrrlMía Medica. T. 2. dife 2- §) #• c 9*



P H Y S I C J. 203

732 Prova-fe evidentemente a exiílcncia do fo-

go nos mixtos. Da percufsão das pedras fahe fogo.

Esfregando-fe hum páo com outro de louro , era , e

outras arvores fahe fogo. O mefffio fuecede nos ei-

xos da roda do carro pelo movimento, (q) Do
chriftal fe tira fogo pela mefma operação

,
que das

outras pedras. Se o batem com o aço faz o mefmo
eífeito

, que as pedras de fuziz. (
r ) A pedra Py-

rites apertada com os dedos os queima. Os dentes

de Javali , logo depois de morto , eflão com tanto

fogo
,
que chegando-lhe cabellos , ou outras cou-

fas fáceis de fe queimar , fe abrazão. ( j*
)

733 Todo o ar eftá cheyo de fogo , o qual uni-

âo com as muitas exhalaçoens ígneas da terra , e

peito em movimento caufa os ventos 5
os relâmpa-

gos , os rayos , e os muitos meteoros admiráveis

,

que cada dia vemos no Ceo. He muito efpecial o
que fuecedeo em 10 de Março de 1695. Viu-fe hu-

ma Nuvem fobre Chatillon , da qual por huma par-

te cahiu fobre a terra neve , e da outra parte muitas
faifeas de fogo. (t)

734 Também outros corpos líquidos contêm
muito fogo. O mar efeando procelofo fe deixa ver
úq noite como huma maífa de fogo , o que provem
da violenta agitação das fuás particulas. (u) Par-

tes iguaes de nitro , enxofre , camphora ? e naphta
desfeitas em efpirito de vinho , epofto tudo fobre
o fogo , fica a cafa cheya daquelles vapores , e en-

trando de noite nella huma luz , fe incendem de
íerma

, que apparece toda a cafa cheya de fogo. (x)

Ce 2 Do
( -7 ) Séneca. Nat. qu:eft. L. 2. c. 22.

( ;•

)

Brovvn. Ih. fupra.

( s
) Niere;nberg. Philof. oculta. L. 1 c. ç. e 15.

( t
) Hiftoire dcl' Acad. 'des Sciences , 1 69 5 . p. 2 3 3

.

{ u
) Graef. Diícurfos Mercar, n. XIII. pag. jdo

(•x) Caprices dei' iinagination. Letr. 7. pag- n2.

,.*

-
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Do infedlo luzente fe deftila huma agoa

,
que luz

na efcuridade da noite. O mefmo fuccede á pedra
de Bolonha expofla ao Sol,'e retirada ao elcuro.

(y ) O vinho , e todos os liquores extrahidos de fru-

tas., contêm grande porção de partículas ígneas.
Todos os vinhos de Santorin tem o goílo

5 e côr de
enxofre , e são muito fortes , o que provem do ter-

reno mais abundante de efpiritos de fogo. ( z )
: 735 Qpe outra coufa he fenão o fogo aquelle
eípirito univerfal , ou Alma do Mundo , de origem;
-Hypocraticà , ou Platónica, que depois eífcheie-

ceu Kèlmoncio \ e ampliou Jungken ? ( a )

736 O fogo he o principal elemento de vegeta-
ção , que mete os mais em movimento. Pela agita-

ção do fogo
,
que exiíte nas plantas fe adianta a fua

maturação. Em Amveres em 6 de Fevereiro dia de
Santa Dorothea , fua Padroeira , expõem os aman-
tes das flores na igreja todo o género deflores , e
frutas nas fuás próprias arvores

? com iodos os
gráos vegetáveis, que tem. He coufa admirável ver
em hum dia perfeitos vários frutos 3 que fe coílumaá
colher em diverfòs tempos-. Gonfegue-fe eíla mara-
vilha da arte pondo aquelles vegetáveis em eftufas g
e quartos cálidos para promover a fermentação, (b)

y^y . Em todas asCreaturas pôsDeos humfogo
innato

, que faltando-Ihe a humidade 5 que lhecoo
munica a agoa j(ç kríurece, e deftroe tudo. O1 corpo
humano contem muitas- partículas ígneas

? e partes,

oleofas, e. íulphureas. O leu admirável meclianif-

1110 lie obrada grande copia de partículas de fogo--*

^ue

{j )'
' Irawn. Ib. Tom. 1. 1. 2. cr. 27.

( 2. ). Cartas- EcLÍÍic;i^3t£íK. Tqít* 2.. P-I42V
( a)

: Rodrigues $.ug«a* Tom..2..difc 2. §. r.

^ ( h) TKi Híuiiei da Munccau. Ttaite de le culturc des terres. T. I- c 5...

C?iac£. Diic» Mcxcur. 1u X- £&g. 3.12...

"~
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que nelle movem tantas, e tão diverfas illabora-

çoens. ( c ) A fua união , e o feu rapidiffmo mo-
vimento tem caufado muitas vezes funeííos íuc-

ceíTos.

738 Bartholino efcreve de hum Polonês
, que

por haver bebido dous vidros de agoa ardente foi

queimado de chamas interiores
, que vomitava. Ou-

tra peíToa havendo bebido copia do meímo liquor,

começou a lançar chamas pela garganta
, que lhe

tirarão o ufo da vóz. Semelhantes íucceííbs íe lêem
em outros Authores. O mefrno Bartholino refere o
caio de huma mulher

,
que coílumada a beber agoa

ardente , amanheceu hum dia reduzida a cinzas
? e

a cadeira de palha , em que eílava
?

fera ficar de íèu
corpo , mais que a caveira , e algumas extremidades
dos dedos, (d) Nos montes Andes fe vêem muitas
vezes os viageiros lançando fogo pela boca

, por
fer aquelle ar flniílimo

?
e apto a cauíar infiamma-

çoens. ( e )

_
739 Soo admiráveis dous Phenomenos ígneos

fuccedidos no corpo humano modernamente. Re~
fere o Diário Inglez do mez de Julho de 1752 , que
no Inverno do anno de 1748 , foí.vífta , e examina-
da varias vezes huma moça , de cujos veilidos ao
defpilos fahia huma grande porção de faífcas fenie-

lhantes ás que arroja o carvão incendido y e oiver-

fas luzes a modo de chamas
, que fe extendião por

varies lados dos veilidos
, principalmente na parte,

que fica immediata á cintura. Achou-fe fer efta mo-
ça de huma conftituiçáo mais ardente , do que coP
íunia fer o feu fexo. (/)

( c
)

Feijoo. Cartas FrucF. Tom. z. c. I©. n. xz*

(
d

) Caprices del
r

rmagvBation.. Letr. 7. p. t%z„
'

( e
) Kirkcy. Ife. L. z\ c:.l2.,

( j )
Giacf. Bife. Mercar, u. Xlií. paf1 < c 7.

í

mi
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740 He mais celebre o fucceílb

, que vou a re-
ferir. Em Cefcria a CondeíFa Cornélia Bandi , Se-
nhora de 6i annos de idade , havendo-fe recolhido
á ília Camera fem novidade , foi achada pela ma-
nhaa reduzida a cinzas , menos os pés

,
pernas , e

três dedos , e parte da cabeça. Todos os moveis da
fua Camera , e de outras vezinhas , moítravão vef-

tigios de fogo. Efte fe incendeu no corpo daquella
Senhora por huma fermentação extraordinária

,
que

eauíbu hum fogo \ efpecie do que forma o rayo.

Como a experiência tem moftrado
,
que há partes

íulphureas nos humores do corpo humano , neftas

fe excitaria a inflammaçao
, que fahiu á fuperfkie

do corpo , e a reduziu a cinzas. Em Pariz fuccedeu
6 mefmo , que em Cefena a huma Dama j que coílu-

mava beber muito eípirito de vinho FortunioLy-*
cero conta de huma peílba , de cujo corpo fahia fo-

go quando o esfregava com a mão , ou defpia a ca-

miza cora percipitação. O mefmo íuccedia a Ca-
landra Buri. (g y Todos eítes Phenomenos provao
a grande copia de fogo

]
que contêm todos os cor-

pos animaes, vegetáveis , e minaraes.

P R O P O S I C, A M. VI.

Há fermentaçosns na união de vários corpos
?

e de

muitas procede vejivelfogo.

741 Fermentação lie hum movimento inte-

terior das partes intergantes dos corpos,

caufado pelas partes de hum liquor
, que entra nos

poros deães corpos por virtude da matéria fuhíil de
Deícar-

(

8 . ciiic. 8.

Alem. deTrevoux. I730. art. 112. Feijoo. Theatr Ciit. Tom.
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Defcartes, ou Ether dos Antigos, ^'ilis no trata-

do da fermentação atribue o movimento , que nefía

fe obferva , aos efpiritos Ígneos conteúdos ncs cor-

pos
, que fermentão. Da mefma opinião lie Vale-

mont. (b)
742 Humas fermentaçoens canino eífervecen-

cia , como a da miílura de efpirito de vitríolo , e de
óleo de Tártaro : em outras não há efiervecencia

?

como a que fe.vê na agoa comrnua , em que fe lança

quaefquer gotas de eípirito de vitríolo bem defleu-

mado. Em algumas há calor , como na que reíulta

de cal
?
e agoa : em outras náo há calor , como a que

fe executa com o coral -

9 que fe desfaz no vinagre.

Admirão-fe outras
, que produzem fogo , e fíamma

como a da cal viva em o vinagre
;
qualquer óleo de

plantas aromáticas , ou balfamo natural , em quefe
lance hum efpirito azedo ? cauía huma grande fer-

mentação , em que fe vê ebulição •> fumo 9 e chama.
Eíle Phenomeno foi defcuberto no Século paíTado

porBecchero, eBurrichio, e obíèrvado no prezente
por vários Phyíkos da Academia das Sciencias. (/)

743 A agoa forte hnçada em hum vafo
,
que

contenha delg&chs folhas de cobre , caufa huma tal

fermentação
, que he ccmohuma fervura, que agi-

ta o metal , e o desfaz. O movimento interior das
partes

,
que compõem aquelle liquido, e metal,

communica hum calor feníivel , e huma còr verde
ao niefmo liquido. A mefma agoa lançada em outro
vafo cheyo de limadoras de ferro , ou aço , cauíli es
mefmcs efeitos; poiêm mais promptos , e violen-

tos, deixando-a com hua tintura vermelha. Ferinen»

ta da mefma forma óleo de Taitaro lançado na de£
íultl-

(h ) Reeis. La Phyfique. L. 4. P. j...ç. j. Valcmont P. 1. c. 4.

( / ) KúLt lb. Tom. 4 L.c. I j § 2. pig z6S. , e ieq.

i'%

m

}*;;! 4

|i,«5'i .1/

•;e.';:.
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folução de ferro, feita pelo efpirito de nitro. (/)
744 & pedra Figia

, que he deícorada , borri-
fada com vinho , e íbprada fe incende. O mefmo
fuccede á pedra Anthracites molhada naagoa. (m)

745 O excremento dos pombos fe inflamma por
fi mefmo por cauía da grande fermentação

, que
nelle fe excita , e fegundo Galeno já fuccedeu fazer
arder huma caía. ( n ) O mefmo acontece ao feno
húmido como fe tem viílo muitas vezes. ( o )

746 Em 1752 fuccedeu em hum lugar de Hef-
panha haver huma mulher tido ao Sol ardente de
Junho doze peças de pano bailo \ e havendo-as re-
colhido dobradas a huma cafa húmida

, poucas ho-
ras depois fe fentiu na cafa hum cheiro , como de
enxofre , e fe acharão as quatro peças do meyo
queimadas por força de humà fermentação

, que
nellas fe havia formado

, por eílar aquelle pano mui-
to cheyo de azeite , e greda , com que o havião pre-
parado , matérias muito inflammaveis. (p)

747 Os vapores
, que exhalão os corpos huma-

nos fe tem muitas vezes viílo inílammar. Eíle Phe-
nomeno lie effeito da fermentação, que naquelles
corpufcuíos caufa o ar ambiente. Eíle he o icmis
lambens de que fallão os Antigos , e de que nos re-
ferem muitos exemplos. ( q )

748 Todas as experiências provão os
?

muitos
princípios de feraientaçoens

, que há nos corpos
naturaes.

PRa
( /) Kift. dei' Acad. des Sciences. 1707. pag. 305. Nollet. Ib. Tora. I.

Lee. I. feâ. 1. pag. ijj.

Çtn
)

Nierembtrg. Phylof. oculta; L. i. c. 2.

( n
)

Erown. íb. Tom. 2. 1. 3. c. 3.

( o
) Regnault. Tom. 2. Entr. 4.

( p )
Fcijoo. Cart. Erud. Toao. 4. Cart. 24.

( q ) Noilet. Ib.T. 5. Lee. 15. p. 36'. Valeíhieri.T.j.p^iz.
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P.ROPOSIC, AM VII.

!

Há fogo fubterraneo-, e efte he mais violento ,
que

outro qualquer ,
que conhecemos.

749 /^\ Fogo fubterraneo he inqueftionavei Pro-

\^S va-fe a ília exiftencia por vários princí-

pios innegaveis. Primeiro. Há mais de quatro cen-

tos Volcoens por todo o Mundo , de que são mais

celebres o Ethna em Sicilia , o Vefuvio em Nápo-
les , o Hecla ern Islândia , e outros muitos \ de que
fazem huma larga enumeração Kirker , Zahn , e

outros Authores. ( r) Também há muitos veítigios

de outros que ceifarão de arder há muitos Séculos,

Na America nos montes Andes há Abyíinos de lar-

gas aberturas denegridas
, que moítrão ferem anti-

gos Volcoens. (s) Na Arménia em o monte Araret
há hum femelhante. Em França o Mont-dÉor , Q
Puy-de-Dome § e o Volvic , duas lego as de Rion ,

são montes , em que fe notão veítigios , de que fo-

rão antigamente Volcoens. (/) Em Congo, ena
Ilha de Santa Elena fe vêem montes cubertos de cin-

zas
, que são argumento do fogo

, que allí ardeu ani

íigamente. (u

)

750 Segundo. A continua producção de vapo-
res

,
que a terra , e agoa, eftá perpetuamente exha-

lando he outra prova do muito fogo , que a terra

contêm. He fem duvida, que a agoa he maispeza-
da

,
que o ar , e como poderia aquella elevar-íe nef-

te fenão por beneficio do fogo ? São os vapores hu-

Dd mas
(>) Kirker. Ib. Tom. 1, 1. 2. c. 11. ,&]. 4. c. 6.

(s) BurFon. Ib. Tom. I. difc. 2. art. l<5. pag. 511.

( t ) Hift. dei' Acad. desScienc. 1752. pag. 30.

í a ) Amezua. Cart. Phyí. pag. 6.

'?•:<

'. .,i>.

Mi*
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mas tenuiffiinas partículas de agoa

, ; que fazem fu-
bir ao ar as partículas de fogo

, que vão involvidas
na 'mefma agoa , não fendo outra troufa cada partí-
cula de vapor, mais que hum tenuiffimo globo de
agoa extenfa pelo fogo

,
que a acompanha. As con-

tinuas exhalaçoens de fogo
, que fahem da mefma

•terra, congregadas na Athmofphera , são as que
causao os relâmpagos , os rayos , as eílrellas erran-
tes , e as Auroras Boreais, e a variedade de meteoros
ígneos

,
que lè vêem tão repetidas vezes no ar. ( x )

751 Terceiro. Todas as producçoens dos Rey-
nos Animal, Vegetavel, e Mineral são efrèitos do fo-

go, que incerra a terra. Eíle principal elemento
poílo pelo Creador do Univerfo em movimento na
íua creação lie o Agente univerfal da natureza.

Aqui pondo em movimento as partes animaes con-
teudas em liuns corpos ordinariamente efpheriços

produz toda a variedade de animaes
, que conhece-

mos. Ailí defenvolvendo as partes interiores de ou-
tros corpos de diverfas figuras forma a grande mul-
tidão de arvores

,
plantas , flores , e frutos

, que ad-
miramos. Acolá ajuntando difFerentes mixtos , em
que íè achão já alterados diverfamente os primeiros
elementos , forma a grande diveríldade de terras ,

pedras , e metaes
, que incerra a terra.

752 Quarto. As innuineraveis fontes cálidas
,

que há par todas as Regioens do Mundo , são outra
prova do muito fogo fubíerraneo. He fem duvida
aquelle calor, que experimentámos nafcido das con-
tinuas fermentaçoens

, que o fogo forma naquelles
citios , no enxofre , falitre, e. outros... matenaes,
que fe achão nas mefmas agoas.

753 Quinto. Nas minas
,
que fe formão na ter-

ra

(x ) Comm. AcacL FcíropoL Tom. 1. pag.351^ i
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ra fe experimenta grande calor ,
quando fe profun-

dão muito. Em muitas occafioens nas minas de car-

vão de terra, e em outras de metaes , fetem experi-

mentado incender-fe exhalaçóes ,
que caufárão mui-

tas mortes.

754 Muitos fuppôem hum grande Pyrophilacio

no centro da terra , a que chamão fogo central , de

que fe difunde o fogo para todos as partes do Globo

Terráqueo. Defla opinião forão Kirker , Herbinio,

VoíF.o , e outros, {y ) Gaífendo
?

e alguns Moder-

nos fuppcem duvidofa a exiftencia do fogo central

pela falta de ar, e depabulo. Achão mais fácil de

erpiiçar
,
que eftes fe confervão em grandes Caver-

nas mais vezinhas a fuperficie da terra.

J55 Eu me parece mais provável fuppor
,
que

o fogo diífeminado por todos os corpos , fermenta

em huns , e fe inrlamma em outros : Confome eíles;

palia áquelies , e forma hum continuo gyro em o

Globo Terráqueo. Nefta fuppofição temos fempre

o fogo prompto no interior da terra a produzii os

íeus effeitos ] humas vezes junto á fuperficie «, ou-

tras vezes mais centralmente: hoje debaixo dos nof-

fospés ; outro dia em citio diftante.

y$6 Não podemos conhecer melhor as caufas

,

que pelos feus eífeitos. Os que obra o fogo fubter-

raneo nos Volcoens são tão violentos ,
que parecem

incríveis ; mas a fua variedade | e repetição tem fei-

to bem patente no Mundo a fua adlividade.

J5J O Volcão da Ilha Borbon de tempos em
tempos caufa em diíferentes partes daquella Ilha

Terremotos , e lança grandes torrentes de matérias

Dd2 incen-
•

(j ) Kirker. Ib. 1. 4. feâ:í'. c.2. c 3. Herbinius. De Catarão, admirand.

Muiid. L. i.DiíT. i.c. 14. Voffius. Deldolatr. L.2- c.63.

^'v
:

&-*

I
...

j
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incendidas, (z) Aquellas Ribeiras de fogo, que
por muitas vezes tem íahido do Ethna , são tão vo-
razes

, que no mefmo inâante liquidão quanto me-
tal encontrão , e desfazem todas as pedras , em que
topão. O mar com o feu grande volume nada em-
baraça aquelle fogo. Em 939 rebentou no mar hum
Volcao

, c arrojou tão grandes chamas
5
que palian-

do á terra fízerao grandes eílragos
, queimando tu-

do a que chegarão. He bem memorável aquella eru-
pção de chamas-, que fe viu no Archipekgo

, pou-
co diftante da Ilha Santorin em 1707 ,

para não dei-
xar duvidofo , o que fe havia admirado em 1638 de-
fronte da Ilha de S. Miguel. Que Ímpetos mais vio-
lentos , e poderoíbs

, que os caufados por aquelles
fogos

, que chegarão a produzir Ilhs-s.de baftante
extençao ? Strabão faz memoria de huma Ilha de
doze efladios

, que fe formou na concução de hum
Terremoto. O monte delle Grotte , na* Marca de
Ancona , voou féis milhas , e cahiu no mar , como
refere o Abbade Bourdalot. (a)

758 O Volcao chamado boca do Inferno na
Província de Nicarágua na America , forma huma
caldeira no cimo de huma montanha , em que eílá

fempre fervendo huma maiTa como metal derreti-

do. Querendo alguns Hefpanhoes averiguar a fu

a

qualidade , e deícendo a hum plano , que faz a fua
grande boca , delle lançarão huma grande corda , e
no fm delia , huma caldeíia de ferro , e era outra
oceaíião huma de ouro

, para colher daquelle metal
derretido

\ mas tanto que chegarão a elle liquidou
tudo em hum inílante ; e huns pequenos grãos , que

- vieíã®

( * ) Cart. Edificantes. Tom. r<í. pag. ar.

( f ) Alonfo Venego apud Cabrera. Explic. Phyfíco-Mech. p.44. Zunir
ga. H Terremoto, nuir.. 23. e2^.
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vierao pegados a cadeya de ferro erao de hum me-
tal defconhecido

,
que reíiftia ao martelo. ( b )

759 A inflammação das matérias mineraes pro-

duz na terra hum degráo de calor , muito mais vio-

lento
, que o da agoa fervendo. Buffon diz

,
que

nada he comparável á força dos materiaes fubterra-

necs inflammados. ( c )

PROPOSIC, AM VIII.

O ar he capaz de huma condenfaçao muito grande.
Nas matérias inflammaveis fe acha muito

condenfado.

760 Á Condenfaçao do ar fe prova com as ar-

JLA. mas carregadas com o ar cumprimido y

que em fe lhe dando liberdade expelem a bala com a
mefma violência, que caufa a pólvora, (d) Eíle
eífeito procede dacomprefsao do ar, e da elaílici-

dade das partes, que o compõem
, que unidas tem

huma força muito violenta. O mèíino fe prova
com outros muitos experimentos

, que trazem Tóf-
ca , e outros. O eípaço

, que ocupa o ar comprimi-
do fe extende a 826 efpaços , fegundo muitas expe-
riências feitas em Inglaterra

, que refereJacob Ju-
rem ( e )

761 M. Amontoens dífcorre
, que o ar quanto

mais profundo nas entranhas da terra , tanto mais
condenfado eííi, pela proporção, que fe obferva
com o Barómetro no peio da Aíhmoíphera emciííe-

rentes

Buffon. ib.T.,

Torquemada. Ib. Tom. 2. 1 14. c. 33.

(
c) Hiííoirs dei' Academ-. des Sciences, 1703-. pag. 8.

I. diíc. 2. pag. lio.
-
(
d

) Tóíca. Comp. Phvlof. T. 6A. I . lei 3
'. propof. za,

(«) Ferrari. lb/r. 2 .Diíp. 2. quíeíW.

'
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rentes alturas da fuperficie da terra. Demoftrou
que a 18 legaas da íupèríicie daterra íerátáo peza-
do como o azougue. (f)

762 M. Vatigna conje&ura
, que nas mais pe±-

querias particulas dos corpos inflammaveis há hum
ar muito condenfado. Prova-fe bem eíta conjectura
com a pólvora, Mr. Bernoulli diz, que nefta eílá
o ar cem vezes mais condenfado

, que o da Áthmof-
phera. {g)>

PR OP OS I C, A M IX.

Há mixtos na terra muito inflammaveis defua
natureza.

763 Â Inflammaçao 1 de hum corpo , fegundo a

JljL opinião commua entre os Modernos , fé

faz movendo o fogo as particulas ígneas, que há
nos mixtos. ( h ) Quanto mayor numero deftas con-
tiverem os corpos, tanto mais facilmente fe incen^
derão.

764 Hum dos mixtos mais inflammavel he o en-
xofre. Todas as matérias fulphurias são compoftaS
de particulas terrias , falinas , e aquofas , fegundo
Homberg, ( / ) Todas as matérias craífas , e oleofas

contêm mais partes fulphurias, e efpiritofas.

765 Os betumes naturaes são outros corpos
muito inflammaveis. Não o são menos algumas ter-

ras, como a que chamamos carvão de pedra, de que
há citios muito abundantes era varias partes da Eu-
ropa.

PRO-
{
J~) Amontotss, Hiftoíre de!' Acad. cies Sciences. I703. pag. 8.

( p ) Hift. dei' Acad. des Sciences. 1695. pag. 274.

( /»

)

Feijoo. Carias Erud. Ton. 2. Gari. 12. n. 21.

{ i ) HiÁoirc dei* Acad. des Sciences. I703. Mem.pag.jl.
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O movimento rapidijjimo do Ether , ou matériajttfil

cniífa todas as prodiicçoet7s , e Pbemmenos da
JSfaítireza.

766 áT^\ Ether he hum corpo fluido , no qual eí1

\^/ tão como infundidos todos os outros

corpos. Tem hú movimento circular irnpreííb nef-

te corpo pela Caufa primeira
,
que lie o Creador de

tudo ; e he a matéria mais futil
,
que fuppomos para

encher todos os vácuos
, que formao entre íi os ou-

tros corpufculos. ( / ) Gaítendiítas , e Cartheíianos

concordão , em que o movimento
, que deu ler ao

Mundo na fua creação , continua em todos os cor-

pos
, que o compõem, (m)
yáy Ariíloteles chama ao Ether corpo que

fempre fe move. Eíla matéria foi nomeada pelos
Platónicos Alma do Mundo

}
por Hypocrates a ma-

téria ignea
y
e pelos Chimicos o fogo central. («)

Alguns Modernos fuppoem fer o mefmo fogo, que
conhecemos por hum dos Elementos, (o) Eu me
parece

,
que he huma eípecie de fogo muito mais

futil
,
que aquelle

, que conhecemos j e que a eftru-

cl ura efpecial das fuás partículas } faz que fenáo
pofsao unir , e com eira natureza , e fua mobilida-
de , e futileza tranílta por todos os corpos metendo
em movimento as outras partículas de fogo

? que
pela fua união , e grande elafdcidade causáo todos
os naturaes Phenomenos.

Ama-
( /

)

Perrauk. Oa?re<> de Fhyíiqxie. T1.P.2. De Ia pefaateur dcs eorps>

(
in) Feijoo. Theutr. Crit. Tom. i.difc. íj. n.3.5.

( h ) J&egis. La Phyíiquc. L. 4. P. 5. c. 5.

( o
)

Le ípeí^de de la N;aurc. Tom. 5. Ente.25,

ÍW

'<!,

> --:K

m
-f-.>.

:

,';'
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76% A matéria do Ether corre inceíTantemente

pelos poros de todos os corpos , e tem em movi-
mento as partículas do fogo. (p ) Ao feu movimen-
to rapidiífimó atribue Eulero a elafticidade do ar.

( q) Com as impulíbens multiplicadas deite fluido

íe põem em movimento as partes diverfas de dous
corpos, o que caufa a fermentação, (r) Os Car-
thefianos atribuem a fua mobilidade a fuafluidês.

Purshall he do mefmo fentir. (s)

769 He muito provável
, que erre moto conti-

nuo , e circular do Ether , he que póem em movi-
mento o fogo , o ar , e os mais elementos

, que cau-
são a producçáo dos minarais> dos vegetáveis , e
dos animais.

CAUSAS GERAES DOS TERREMOTOS,
e feus effeitos.

77° r 1 ^ Odos os elementos são caufa de hum Ter-

JL remoto grande. Algum dos mefmos
elementos feparadamente pode produzir hum tre-

mor de terra
\
porém efle deve ler de pequena ex-

tençao. Quando refutámos algumas das opinioens
antigas , fizemos provável , como podem alguns dos
elementos caufar hum movimento da terra.

771 O Ether , fluido o mais fútil , e movei
(prop. lò.

) que tem a natureza , he aquelle corpo

,

em que o Supremo Author do Univerfo infundiu

hum perpetuo moto. Com eíle agita o fogo , tem
em movimento a agoa , não deixa aquietar o ar , e
corre por todos os mixtos da terra. Deíle procedem

as

( p )
Hifíoire dei' Aead. des Sciences. 170,9. pag. 7.

( q )
Com. Açad. PetropoL Tom. í . pag. j ç I.

( } >

)

Noilet íb. To.n. 4-lec 1?. lecl.2. pag. 258.

( $ )
Fcijoo Ife. T.i. diíc.ij.a.jí. jour. desScAvaus* I708. Jour. 36.
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as maravilhofas emanaçoens magnéticas, as eílupen-
das virtudes eleclricas } e todas as prodigiofas ope-
raçoens da natureza.

772 O fogo elemental he huma íuftancia mate-
rial , hum corpo fluido , capaz de huma elaíticida-

de quaíi infinita , cujos íutiliffimos corpufculos são
aptos a hum movimento velociííimo. tite elemen-
to poíto no feu equilíbrio natural fe acha involvi-
do em tudo

5 que compõem o Univeríb (prop. 5. )
como hum efpirito

, que anima o meíino Úniverfo.

773 Eíle fogo agitado pelo Ether he o que
conferva em movimento a agoa. Eíia girando con-
tinuamente pelo Globo Terráqueo {prop. 3. ) no
curfo das agoas marítimas

, que entrando pela par-
te do Norte fahem pela do Sul , fe communica a ài-

verfos mares ,. e lagos , e forma hum grande nume-
ro de fontes. Também elevando-fe em vapores , e
cahindo em varias efpecies de chuva , penetra a ter-
ra em muitas partes \ e faz nafcer mananciais ; ou
exhalando-fe de grandes Hydrophilacios em vapo-
res a vaítas Cavernas, {prop. 2. ) nas quaes fe ajunta,
produz outras fontes.

774 Eftas agoas da chuva chey as de nitro , e ou-
tros faes

, que fe achão difperfos na Athmofphera,
levao configo muitas partículas metálicas

, que en-
contrão nos condudos

, porque pafsão ao interior
da terra, o que tudo unido em diverfas quantida-
des , íe formão vários mixtos {prop. 1. ) mais, ou
menos inflammaveis , fegundo a mayor porção de
partículas ígneas

, que em fi contêm, (prop.y. ) He
muito provável

, que eftes contínuos fedimentos
das agoas fe congregão nas grandes Cavernas

, que
fuppomos na terra. (prop. 2.

)

77S Que feja a agoa a que forma , e difpóem os

Ee betu-

•

iíj : 1

'

if" í A
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betumes, e outras matérias combuftiveís he muito
provável; porque o Ethna, o Vefuvio , oHecla,
e outros muitos Volcoens são muito vezinlios do
mar. No Ethná fuppóem muitos Authores

,
que ef-

te miniftra o pabulo de feus fogos. Quando eíles

cefsão chegando á fua boca fe fentem eílrondos

,

como de agoa , que corre. Ifto foi também , o que
fentiu hum criminofo

,
que hum dos Reyes de Sicí-

lia fez deícer a grande diftancia da fua boca, e fi-

car dentro huma noite, (t) O grande Volcão, que
há junto á Cidade de Ternate fe incende todos os

Equinócios por hum vento, que então corre. (//)

As matérias
,
que ardem naquelie tempo , são as que

tem perparado as agoas todo o Inverno , e Verão.

O Hecla lança algumas vezes agoa fervendo , o que
prova bem a communicação ,

que tem o feu interior

com as agoas. O mefmo tem fuccedido muitas ve-

zes no Vefuvio. ( x )

yy6 A agoa commua he hum grande diíToLven-

te , e capaz de caufar grandes fermentaçoens (y )
Por efta caufa fe obfervão as agoas minerais carrega-

das de particulas daquelles metaes , ou rnixtos por
onde pafsão , e que diílolvem. Em outras, paíla-

gens , e extagnaçoens
,
por cau fa da.intrcducçáo

de outros mixtosj depõem'muitos,que n-eilas vão dif-

períbs ; e como girão por todo o Orbe Terráqueo^

vão formando nas Cavernas fubterraneas no^os cú-

mulos de faes , betumes , enxofres , metaes , e ou-

tros mixtos inHammaveis , de- que abunda -a "terra.

{prcps). ) Ifto fe vê por experiência certa nas agoas

cie Rongis , e Arcueil
,
que fazem hum tal íèdifíien»

( í ) Torqnemada. íb. Tom. 2. 1. 14. c, 53.

( u ) Argenioia. Conquifta de Ias Aiolucas,

( x ) BuíFon.. 1b. Tom. 1. D1ÍC.-2. art. 16.'

{y ) Nollçt. -ib, T. i-l.i. Êxp
!

- 2. Yaiemoat. Ib. P. 1. c 4.
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to nos canaes porque correm, que em menos de £o

annos os entupem. (z) Da mefma forma por de-

curfo de muitos annos , fe virão a entupir os mef-

mos conduftos fubterraneos ,
porque pafsão , fican-

do eíles reduzidos a humas vêas , ou canaes de ma-

térias fulphureas, pelas quaes fe communicará o fo-

go a grandes diílancias.
'

777 Daquelles fedimentos das agoas fe forma

em huma parte enxofre , em outra nitro
jj

aqui be-

tume , alli diverfos faes ; nefte lugar hum mixto de

betume, e enxofre; naquelle outro de falitre , e

faes j e em muitos fitios fe formará huma grande

congregação de todos os mixtos , que conhecemos

,

aqual fera capaz de produzir eífeitos ,
que ignora-

mos. / •

778 Eíles mefmos primeiros mixtos da Nature-

za combinados diverfamente , e alterados pelas va-

rias fermentaçoens , lavagens , e calcinaçoens-, que

padecem ,
podem formar nas entranhas da terra hu-

ma efpecie de corpos mixtos totalmente ignorados

dos homens. E fe huma certa dofis de carvão ^fali-

tre , e enxofre ; forma hum mixto , a que chamamos

pólvora
l
de eífeitos tão admiráveis , que mixtos não

formará a natureza de-fuperior potencia
,
que a pól-

vora ?

779 Juntos nas Cavernas da terra (prop. ÉtJ

grandes cúmulos de matérias combuftiyeis , e infla-

máveis ,
(prop. 9. ) em quanto cilas são bem rega-

das das agoas fubterraneas, ou das chuvas, feeon-

íervão com frnta união de partículas deágoa ,
que

fe acha o fogo immerío naquella grande humidade.

Faítão as agoas iubterraneas
\
por fe cerrarem os

conduclcs por cauía dos cúmulos das mofinas mate-

Ee 2 riasj

( k ) Le f$cã'*fk de la Natureza. Tom. 3 .
pag. 1 ia.;

&
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rias
; demmuein-fe as da chuva nos annos fec.òs e

cometo a refecar-fe aquellas matérias.
780 Suppôem muitos

, que as agoas da chuva
«ao. penetrao a terra, fenão poucos palmos da íua
íuperficie. Eíla opinião communiffima he certa no
todo de qualquer terreno j mas também he certo

,

que o mais íblklo terreno não deixa de ter partes
,por onde as agoas pafsão a profundas diítanci as.

Prova-iè iílo
5
porque em todas as pedreiras de qual-

quer género de pedra fe aehão fendas perpendicula-
res, humas eftreitas , outras mais largas .; com. bas-
tantes íignais do tranfito, que por elles fazem as
agoas. ( a)

781 Neíle eílado fe vão aquellas matérias tlif-

pondo para huma inflammação total. Sobrevêm de-
pois de hum largo Verão huma chuva copiòfa

, pa£
fa a agoa por aquellas fendas, penetra aquellas Ca-
vernas

, e humedecendo huma pequena parte da-
quellas matérias caufa huma fermentação, (prop.6.)

782 Eíla fermentação pondo em movimenta
muitas partículas igneas , e communicando-fe eílas
velófmente ás outras

, que eílão mais difpoftas nas
matérias contíguas, .por eítarem fecas , caufão hu-
ma inflammação total em todo aquelle mixto, a
que podemos chamar pólvora natural. Já muitos, e
Sábios Authores íuppoferão haver fermentações no
interior da terra. (//)

783 O fogo, que caufa a inflammação daqucl-
Jas matérias com o feu rapidiímno movimento , e
elafticidade , rarefaz todo o ar, que feacha nos po-
ros daquelles mixtos (prop. 4. ) onde efíá mais con-

áeii[a.dor
(a) Mariotte. Traité du muvement efes

e

aux. P. i. Difc. 2. pag. 23.

tt^S Kirker
- Mund - íubterr. Tom. 2. ]. 12. ícâ.4. c. I.S. 4 .

3
Fcnoo.

ib T
;
1. Difc 8. pag. 58. Woflet. Ib. T. 4 . lec 12. íecb*. iiuuon,

t. Diic.2. art. ií.pagiptf»
ib. T.

"
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denfado

,
(prop. 8. ) e reduz a vapores todas as par-

tículas aqueas
\
que contêm. Eftes dons elementos

mudando em hum inítante o eílado tranquilo em
accelerado movimento , e precifando occupar hum
efpaço, treze, ou quatorze mil vezes mayor

, ( c )
queaquelle, em que antes exiflião encerrados nas
entranhas da terra ,e achando na parte fuperior me-
nos rcfiftencia

, que nos outros lados movem a ter-

ra quanto he neceíTario para acharem conduclos
fubterraneos por onde corrão , ou aberturas da mef-
ma terra

,
pelas quaes pofsão íahir.

784 Quando o fogo fe congrega , e aumenta
em algum lugar íubterraneo , toda a agoa

,
que lhe

fica fuperior , e immediata , deve reduzir em hum
inílante a vapores. A força deita agoa rarefa&a he
violcntifílma , como fe prova com muitas experiên-
cias, de que fó referirei duas. Em huma pequena
pêra de metal oca , fe mete huma pouca de agoa , e
fe tapa com huma rolha de páo , e poíta fobre huma
carreta de três rodas , em hum plano direito , fe ac-

cende huma lâmpada de efpirito de vinho
, que fica

por baixo da pêra de metal. Poucos inífantes depois:
de applicado o fogo ao metal , falta a rolha da pêra
com eílrondo , fahe o vapor da agoa impetuoíàmen-
te , e toda a machina recua rodando hum grande
efpaço. Todos eíles movimentos fortiffimos proce-
dem daquelía porção de agoa

, que reduzida a va-
pores pela efficacia do fogo , e não cabendo naquel-
le pequeno efpaço da pêra , fazem força para todas
as partes, e achando menos reíiílenci a na rolha , a
fazem faltar, recuando a maquina ao mefmo tem-
po. Quando fe faz ferver alguma porção de agoa

em
(

c
)

Puchc. Le fpcdtade & laNafute. T. i. Enir. 4- í«£ áã Ete A
.Barco. Carta fobre d Terremoto. Dite. Merc. n. XIV. n. ir.*
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em hum vafo cerrado exactamente \ fe o. fogo he
violento rebenta o vafo com grande eflrondo. Ef
tes effeitos bem moíiráò a potencia de agoa reduzi*

da a vapores ,
que eu confidero nafcer das partícu-

las de át'l que a mefma agoa contêm. O efpaço^

que occupa o vapor he muitas vezes mayor , que
aquelle, que occupa a 'meímà agoa \ e três vezes

muito mayor ,
que o efpaço

\ que occupão as exha-

laçoens da pólvora. Mr. Hauskbec fobiu mais o au-

mento do efpaço do vapor da agoa fervendo
}
por-

que diz
, que he mayor ,

que o da pólvora aceza 63
vezes, (d) Eíla grande extenção d o vapor da agoa
lhe dá huma grande potencia para impelir, o que
lhe refiíleparaoccuparo efpaço, que lhe compete.

O Abbade Nollet , hum dos mais Sábios Phyílcos

experimentaes do noífo Século, reconhece como re-

gra geral , que toda a matéria, de qualquer natureza,

que eila íeja pôde fazer explOÍbens violentas , e ful-

minar
l

fe ella for capaz de fe converter em vapo-

res promptamente toda. ( e )

785 Movida a parte fuperior da Caverna fe 03

lados são muito folidos , e não tem na mefma linha

horizontal outras concavidades vezinhas, e a in-

flammacão he em Caverna não muito profunda

,

precifamente deve romper a terra , e caufar Volcão.

Se a Caverna he muito profunda como a devergen-

cia do fogo occupa largo efpaço até chegar a fu-

períkie neceílariarnente ha de encontrar nefta dif-

fanciã outras Cavernas fuperiores , ou horizontaes

,

e os largos conduclos das agoas fubterraneas , e

traiiftando, e quebrando a fua força aquelle ar , e

agoa rarefaclos por aquellas cavidades, e condu-
clios,

( d ) Tratat. da faude dos Povos. pag. 274.

{ e ) Nollet. 1b. Toai 4. Lee, 14. pag. 4*8-
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iStos, caufa hum Terremoto de mayor extençao

,

mas de menos funeítas confequencias, por não abrir

a terra de forma , que caufe Volcoeos.

786 Noio em primeiro lugar eííe erfeito dos

Terremotcs , como hum dos mais horrorofos. Mais

de 400 Vokoens
,
que há no Mundo forao effeitos

de grandes Terremotos
,
que originando-fenas Ca-

vernas
, que havia debaixo daquelles montes, os

romperão. O ílicceííb da mayor parte deites Vol-

coens he tão antigo
,
que não há memoria da íua

origem. Outros mais antigos deixarão já de arder

como deixámos notado, (prop.4.) Com tuao ainda

a Hirloria dos Terremotos nos oíFerece noticias de
novos Vokoens emosannosde 1563. i57 2 - 15^0-

1630. 1638. 1641. 16Ó6. , e outros muitos.

787 Sendo os materiaes muitos, e cauíando hum
impulíb grande, movendo com efle a abobeda de

huma Caverna muito fuperfkial , a pode romper
por partes , e caufar a fubversão de algum terreno.

Qi ando as caufas do Terremoto operão com muita

violência em grandes Cavernas , rotas as abobedas
deltas na ;:tIÍ: ^co da terra do centro para a fuperfi-

cie, quando a parte fuperior defce , fe ainda não
acha reduzidos os lados ao Teu antigo eítado , ou
cíles eftão com pouca rcílílencia

,
por fe terem def-

feito com os movimentos , cahe a mefma parte fu-

perior da abobeda no fundo da Caverna , e caufa a

fubverção daquelle terreno.

7C8 Eíle eíteito he igualmente Iiorrorofo
, que

o antecedente , e muito temível pelos.grandesei--

íiígos, qre tem ca ufa cio , e ignorarmos todos a

conftituiçao do terreno, que.pizamos. Tem íJdo

tantas as íubverfoens nos Séculos antigos , e moder-
nos

j q não neceflito apontar os lugares da Biílorír.

;•«*

>;
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a abobeda
, que fe rompe cobre hum

tíyáwphihcio neceírariamente ha de apparecer no
lugarda Povoação , ou terreno fubvertido hum la-
go de agoa , por fahir eíta impelida da porção de
terra

, que defce à occupar o lugar da agoa.
790 Deites eíFeitos temos vários exemplos na

Hiítoria em os annos 1 150. 1456. 1556. 1638. ,. e
em outros muitos. Todos eítes íucceíTos provão,
que as agoas fubterraneas tem minado todo o Globo
Terreítre , e fórmáo nelle grandes abyfmos.

79

1

Também pode íuceeder
, que fendo as con*

cuçoens muito violentas , abrão na terra alguma
profunda fenda, a qual ao cerrar-fe faça defabar al-
gum dos lados com eítrago dos edifícios , e creatu.
ras

, que alcançar. Efta efpecie de fubverfáo he a
mais commua

\
porque he mais fácil abrir-fe a ter-

ra pela vehemencia do impulfo , e ao cerrar-fe def-
ligar-fe alguma parte dos lados pelo feu pezo natu^
raí j do que abater-fe inteiramente algum grande
terreno.

792 Àquelle ar rarefaclo , e movido com incri*
vel velocidade , e força pelos condudos fubterra-
neos, caufa aquelle eitrondo, que acompanha os
Terremotos. Eíte fe diverfefka variamente íiguran-
do-fe humas vezes como bramidos de animáes ; ou*
trás como gemidos humanos. Cómumente fe ouvem
eítrondos como de artelharia

? ou de trovão. To-
dos „eítes eífeitos procedem da diverfa cavidade por
onde palia o ar fubterraneo. Prova-fe evidentemen-
te com a variedade de fons

, que caufa o ar na
trombeta , no aboé .,- na frauta , e no órgão

,
que he

hum compendio de todos os inftrumentos de ar.

793 Movida a terra- nas Coitas maritimas , e no
folo do mefmo mar forma a agoa Jium balanço, com

o qual
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o qual fe arroja fobre as Povoações marítimas cau-

fando nellas lamentáveis ruínas de edifícios , e nu-

merofas perdas de vidas. Efte effeito he commum
nos grandes Terremotos das Provincias vezinhas ao

mar como nos refere a Hiítoria.

794 O Terremoto caufa no mar hum movimen-
to tilo violento em os Navios ,

que parece desfazê-

los por todas as fuasjunturas. Vem -fe as peças de
artelharia faltar fobre as carretas. Efte Phenomeno,
que caufa admiração , fe explica deita forma. Todo
o fundo do mar he contíguo com o continente da

terra. O corpo da agoa
j
poítoque fluido participa

igual contiguidade com aterra. Agitada eíta vio-

lentamente communica o feu movimento a agoa , e

eíta a participa com o mefmo impulfo ao Navio ,

fazendo neíte diíferente effeito , que atempeítade.

Neíta agitadas as agoas pdos ventos movem o Na-
vio em balanços

\
porém no Terremoto he o impul-

fo da concução tal, que faz faltar o Navio , e o que
nelle fe acha.

795 Quanto mais profunda eítiver a origem dos
Terremotos , tanto mayor extençao de terra abran-

gerão. Se a primeira explofao for v. g. a 30 legoas

de profundidade \ a. fua devergencia para a fuperfi-

cie circular do Globo Terráqueo , ha de occupar
muito mayor efpacio, do que fe fbífe a duas , ou
três legoas. Também he provável y que fendo a ori-

gem profunda fe communicará mais facilmente o
fogo a outras Cavernas horizootaes vezinkas,e a ou-
tras fuperiores poítoque diítan.tes j correndo por
vêas de enxofre , falitre , ou outra matéria inflam-

mavel
, que a agoa tem formado. Pela communica-

çao deitas vêas a diferentes Cavernas pode hum
Terremoto fer de grande extençao y

poítoque a fua

Ff origem
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origem não feja muito profunda , o que fe verifica-
rá de produzir grandes eífeitos em lugares diihntes^
ficando outros no meyo com poucas ruinas.

79o Não he menos certo
, que quanto for mais

profundo o fogo fubterraneo íerá a fua força ma-
yor. O ar, que fe acha condenfado em todos os
corpos , e muito mais nos inflammaveis (prop.8^
aumenta a fua deníidade na parte mais baixa em que
íe achar

,
por fer efta mayor quanto mais for diítan-

do da parte fuperior da Athmofphera. Rarefaelo
eíte ar como neceíTita de mayor efpaço pela fua con-
denfação anterior , neceíTariamente ha de caufar
mayores iínpulíbs.

797 Aquelles vapores
,
que no Terremoto fa-

hem da terra produzidos de hum ar , que efteve

muitos annos condenfado ( talvez fem agitação )
nas entranhas da mefma terra , carregados de partí-

culas minaraes, ou de huns mixtos de qualidades
nocivas á natureza humana , caufa© varias epide-

mias , ou huma declarada peite. Concorre para eí~

ta muitas vezes a corrupção dos cadáveres infepul-
tos nas ruinas. Nem hemenor caufa para perturbar
â economia dos corpos a commoção > que caufa nef-

tes o nimio terror, que originao os Terremotos,
Dominao na occaíião deites também,o fentimento
da perda dos parentes , e amigos , o cuidado da fal-

ta dos bens, e a miferia
, que eíia occafiona ,

pai-

xoens que concorrem todas a caufar huma grande
defordeni na faude. Algumas vezes padecem fo-

mente os animaes por haverem eftes recebido iroa-

naçoens da terra contrarias á fua conílituição' natu-

ral. A Hiftoria eílá cheya de femelhantes males

,

que fe feguirão aos Terremotos.

798 Não pode haver movimento parcial da ter-

ra,
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ra
,
que não principie por concução , ou pulfasão

tio centro para a íuperficie. Eíla he que caufa depois

a ondulação, ou balanço da terra , e por communi-

cação o movimento de tremor. Só movendo -fe o

Globo Terráqueo inteiramente poderia haver hum
movimento tremulo. Sendo o Terremoto em parte

deíle Globo como ordinariamente fuccede , necef-

fariamente ha de haver primeiro hum impulfo
,
que

levante a terra. Poucos palmos , que fe eleve eíla

formará hum balanço violento , e capaz de caufar

muitas ruinas nos edifícios.

799 Não pode haver eíle movimento de con-

cução fem formar aberturas na terra. Sendo eíla co-

mo
3

he hum globo efpherico , nao pode haver mo-
vimento em huma parte deíle fem caufar deiunião

das partes contíguas. A experiência moílrou neíte

ultimo Terremoto , e em todos , de que há algumas

noticias individuaes
,
que a terra forma muitas ,, e

grandes fendas na fua defunião. Eílas aberturas são

muitas vezes a fepulturas de peífoas , animaes , e lu-

gares inteiros.

800 Na elevação , e deprefsão ââ terra há hum
movimento, não fó violento, mas deíigual , que
forma huma efpecie de falto. Com eíle fe désligãp,

e perdem o prumo muitos edifícios. Refiftem me-

;

lhor a eíle movimento as paredes encoíladas á terra,

porque na deprefsão deita não experimentão huma
efpecie de facudidura, que deílroe as que não tem
aquelle arrimo. Os fucceífos do ultimo Terremoto
fazem mnegavel eíle meu difcurfo. Veem-fe ( nao
fem admiração ) arruinados os edifícios fortes , e

fem padecer coufa alguma muitos muros com hum
grande encoíiò de terra. Da mefma forte padecerão

menos todas as cafas
,
que fe achavão encoíladas á

Ffi terra.
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terra. Eítio fugeitos a mayores eílragos os edifícios,
que pela fua altura, ou grandeza , temmayorpe-
zõ íbfem as partes fundarhentaes, em que fe eítribão^
ou aquelles

, que pela diuturnidade do tempo tem
perdido alguma força dos feus ligamentos.
£m Quando a explosão fe forma em huma Ca-

verna de lados folidos , eo cumulo dasmatericsnão
he muito grande;, ou eílas fe aclião em diftanda da
fuperíicie da terra > fuceede levantar-fe efta de for-
te

, qi^e forma hum monte
, que fe conferva eleva-

do
, porque a defuniáo das partes interiores impe-

diu a defeida da fuperíicie- delia. Eíte eífeito fe viu
nos Terremotos

, que relata a hiftoria fuccedidos
em os annos de 20 : 3$$ : 446 : e 15*91.

802 Se o Volcão fe abre no mar , e a expulsão
das matérias lie çopiofa fe forma huraa Ilha. Eíle
he.-hum dos mayores eíFeitos do fogo fubterraneo

,
pois nem o pezo da terra , nem a gravidade da agoa
são capazes de refiftirem á fua violência. ÀIlha,.
que fe elevou em o anno de 726, a que fe viu de-
fronte da de S. Miguel em 1622 , e a que appareceu
em 1707 perto da ilha deSantorim rprovão eviden-
temente a violência daquelle fogo. À mefma de
Santorini, e outras fe fuppóem originadas de anti-
gos Terremotos.

803 Os movimentos da terra causao dons eíFei-

tos , que parecem contrários
5
porem .nafcem da

ínefma cauía. Em huns citios fecão , ou deminuem
as agoas de antigas fontes. Em outros produzem
novos niananciaes, ou aumentão os que tinliáo li-

mitada corrente, Eftes efieitos procedem áe íe de-
fenirem no interior da terra algumas partes delia , í

que em huns lugares entupeni.es antigos co!ioi,fí:os.-

e em outros lhe abrem novos caminhes.

Não-

da agoa
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Não há Terremoto grande ,
que não produza mui^

tos deites effeitos. t .fiiaq

804 Hum dos efFeitos de mais diffieil explicação

he mudar-íe a fuperíicie da terra em algum efpaço

de terreno. Procede eíte fucceílb > de que levanta-

da pelo ar rarefaclo alguma porção de terra a faz o
mefmo ar girar, antes que defça ao feu lugar. Se-

melhantes acontecimentos lemos fuccedidos em os
annos de 69 : 746 : 749 : 1117 : 1522 : e 1570.

805 Sendo indifputavel ler o fogo a caufa ori-

ginaria dos Terremotos , e havendo refutado a opi-

nião dos Pyrophilacios de fogo aclual na terra , ex-

pendida por tantos Sábios Antigos , e Modernos ,

parece-me, que deixo bem eftabelecido o meu Syf-

tema da caufa dos Terremotos nas fermentaçoens ,

das quaes procede o fogo , e defte a rarefçáo do ar,

eagoa, que caufa tão prodigiofos erleitos. Fazem
também muito provável efte Syftema a expoíição
das caufas dos ílgnais dos Tei remotos

\
que ao dian-

te expendo, pois quaíi todos indicao ferem efFeito

de fermentações na terra. Agora para ultimo com-
plemento das provas defte Syftema alegarei duas ex-
periências

, que o âehío bem verificado ; e exporei
a analogia

,
que tem com os efFeitos do Terremo-

to , os que produz a pólvora.
8c6 A primeira, he a ohfervação, que fe tem

feito nas matérias
, que o Ethna expulía. Elias

paliados alguns annes, com as chuvas fermentão
,

incendem- fe , e causão explofoens violentas corri

tremores de terra, (f)
Icy A fegunda he hum Terremoto artificial

,

que fez experimentar Mr. Lemery. - Feita hiia mai-
la de limaduras deferro , enxoífeye agoa commúa,

o; ff e me-

C/5 Euffon» IK Tom. 1: difc. 2, art. ió'. pa^. 5.3 1.

\.

:

m

:''
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e metida eíla na terra na profundidade de hum pé %
poucas horas depois fermenta aquellé mixto j e fe

incende <, e rarefazendo oar, e agoa
, que contêm,

eftes movem a terra , formando nella aberturas por
onde fe vêem fahi r vapores. ( g )

^808 Os eíFeitos
, que caufa a pólvora incendida

são muito análogos
7 com os que fe experimentão

nos Terremotos, o que também faz veroíimel o
meu Syítema. A pólvora fe compõemde falitre , en-
xofre , e carvão. Efte ferve como de mecha para im
cender o enxofre , e tempera com as fuás partes
gíoífeiras a aclividade doTalitre. Deite procede O
eítrondo , e a força da pólvora. Segundo Cardano
a pólvora incendida occupa cem vezes mayor efpa-

ço , que antes. Snellius ampliou mais eíle calculo
,

porque diz , que hum grão de pólvora incendida
occupa o lugar de 125U gráos. (i)Em Pariz fe in-

ventou em 172,8 huma pólvora , que curfa mais que
a ordinária defafete braças. ( / )

809 Huma mina de pólvora na fua explosão
forma hum tremor da terra , e edifícios contíguos,
com hum eítrondõ muy fenílvel ? e communica ao
ar hum movimento violento. Dous exemplos pró-
ximos farão bem patentes os effeitos daquelle rmxr
to artificial.

8.10 O primeiro he o que fuccedeu em Ázof

,

Praça fortifiima dos Turcos , eítando fitiada pelos
Ruíllanos, que refere o Sábio Author do Tratado
da Saúde dos Povos , como teílemunha ocularpãg.
i'75- Cahiu huma bomba no armazém da Praça,
onde eftav.áo quinhentos barris de pólvora , e incen-

dida

(
g- ) ivkm. dei' Ací<i dcs Sdpnees.. I700. pag. loi. , e feq.

\h ) L'rown. Ib. T. 1. í. 2. c \ Ferrari. Ib. T. 2. difp. 2. q. 5.

("i ) Gazetas de Lisboa, Ijz8. a. 22. -

"
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dida eíla tremeu a terra em muita diftancia forte-

mente, fentindo-fe ao mefmo tempo hum cílrondo

de grandeza inexplicável. Quaíi todas as caías ca-

hirão por terra.

81 1 O fegundo he o que aconteceu em Lisboa
em 3 3 de Fevereiro de 1745. Pegou o fogo por deí-

cuido em huma caía de madeira na Ribeira , em
que fe achaváo huns poucos de barris de pólvo-
ra , alguns dos quaes eflavão mais baixos

, que
a fuperíicie da terra

,
para fe acomodarem melhor

no pequeno efpaço da cafa. Incendida a pólvora
foi tal o movimento da terra

, que arruinou os dous
grandes edifícios das fete Caías ( Tribunal onde
ie pagão muitos direitos reaes , ). e do Terreiro
do pão ; e padecerão muito a Igreja da Mifericor-

dia, e Alfandega , edifícios
,
que fícavão a pouca

diítancia do citio , em que ardeu a pólvora. A im-

prefsão que caufou a rarefação do ar foi tão gran-

de
, que fez abrir muitas janelas , e portas daquella

vezinhança, e ainda em cafas muito diílantes. Ó
tremor, e eítrondo fe fentiu também em quaíi toda
a Cidade.

812 E fe hum mixto
, que compõem a arte cau-

fa tão horrorofos eíFeitos
, quantos mixtos mais po~

derofos fe formarão pela natureza com muita ma-
yor potencia na fua iníl animação ? Se a arte opera
tanto com juílos fundamentos podemos fuppor ma-
yores maravilhas obradas pela natureza.

8.13 Todas eftas operaçoens maravilhofas obra-
das em mixtos artifíeiaes fazem Iiuma prova inne-
gavel de fe poder formar pela natureza no interior
da terra mixtos femelhantes , e outros de rnayor po-
tencia T que caufem nos elementos osprodigiofos
Phencmenos, que admiramos nos Terremotos,Com

eíla
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efta analogia ,-do que experimentamos peja arte me
parecey que ficará fendo o meu Syítema o mais pro-
vável. Adoremos na Omnipotência do Creador a
catiíà de todos os fegredos naturaes , reconhecendo
a fraqueza de noífos Entendimentos finitos para
conhecermos as obras de hum Ente Infinito. Dif-
correrei agora as cauías , e effeitos do ultimo Ter-
remoto com os fundamentos do Syftema

, que íigo.

Caufas y e effeitos do Terremoto do primeiro de
Novembro de ij55.

814 /^\ S Terremotos rnayores
, que fe tem expe-

\Jr rimentado no Mundo fe fizerao memo-
ráveis pela fua extenção , ou por feus lamentáveis
effeitos. Eítes grandes fucceífos quafi fempre tive-

rao mais de hum Século de mediação de tempo de
huns a outros. Se lemos a Hiítoria dos Terremotos
dos annos 1344: 1531 : e 17$$. ( áíem de outros
mais antigos , de que temos poucas noticias ) acha-
mos de dous em dous Séculos ( com 1 1 , e 24 annos
de differença ) huma época fatal a Portugal. Já
em Lima , Cidade da America , fe obfervou

, que
todos os fe(Tenta annos há hum grande Terremoto.
(m ) Bufquemos as eaufas deftas fatalidades.

815 Portugal fe acha fituado em huma grande
parte da Coita marítima, que forma a grande Pe-
ninfula de Hefpanha. Toda a porção deíla Região,
que confronta com o mar á parte do Sul , e Poente
he mais cálida , e mais fugeita a tremores de terra.

As Provindas da Extremadura de Portugal, e An-
daluzia de Caítella , e os Reynos do Algarve , Gra-
nada , Murciá , e Valença , são os que em todos os

tempos

(m) Nova > e fiei Relação do Terremoto de Lisboa, pag. 23.-
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tempos tem padecido mayores effeitos dos Terre-
motos em Hefpanha.

8 1 6 As fontes cálidas , a que chamamos Calda»
da Rainha junto a Óbidos , as de Alvor , Anciães,
Chaves , Covilhãa , Monção , S. Pedro do Sul , Pe-
naguião; (») as do Eíloril perto de Cafcaes, e as
das Alcaçarias dentro nefta Cidade de Lisboa , com
a mayor parte das agoas das íuas fontes minaraes

,

e por iííb quentes , nos dão huma evidente prova do.

muito enxofre, falitre, e outros minaraes inflam-;
maveis, que contêm efte,terreno.

817 Das agoas de Lisboa todas as que tem a fua
erigem no monte do Caftello são fulphurias , e fa-
litrofas. ( o ) Eftes minaraes fe manifeftao bem no
calor das agoas do chafariz de ElRey , do da praya,
e do das aguadas , e do chamado de dentro. Ainda
he mayor o calor, e efficacia daquelles minaraes
na agoa das Alcaçarias , da qual em o noífo Século
íc tem formado varias cafas de banhos para remédio
de muitas enfermidades. Tudo iifto prova fer aquel-;
le monte abundante de falitre , e enxofre.

1 818 Os mefmos minaraes fe defcobrem em fon-
tes de outros frios deita Cidade. As agoas do cha-
fariz do Rocio , da fonte dos Anjos , e fontainha
de Santa Barbara, são tão faiitrofas

, que o muito
falitre

, que fe junta nos canos entupe eítes em pou*
cos annos

, poíloque tem a íua origem nocampo
de Santa Anna

, e nas quintas vezinhas a Santa Bar-,
feafa , fitios pouco diftantes das ditas fontes.

819 A Cofia marítima imrnediata aeftesRey-.
nos he huma das mais tempeítiiofas , e das mais fa-
Hm.s. Bem o moítra o grande numero de Navios

,

Gg que

(n) Caftro. Mapa de Pombal. T. i. ç. ^.

i* ) Fofifíca. AquilegioiVledic. ca.

-^:.
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que ítella tem perecido , e as muitas marinhas de
fal ,

que nella le achão fabricadas. Igualmente de-

temos íitppor neftas Coftas muitos conduclros íub-

terraneos por onde penetra o mar a terra , forman-
do o decuríb dos annos meatos novos por onde
traníitão as agoas, que acháo tapados outros anti-

gos pelos fedimentos
,
que formão as mefmas agoas*

Todo o terreno baixo de Lisboa tem tanta agoa
vezinha a fuperficie rque em qualquer parte , que fe

abra a terra , a pouca diílancia fe acha hum manan-
cial de agoa inextinguivel.

820 Difpoítas pelas revoluçoens da agoa , e me-
ehanifmo do fogo fubterraneo , as matérias em Ca-
vernas perpendiculares a Lisboa ^ ao Algarve , a Se-

vilha , e á Coita de Africa, ou em outros lugares ve-

zinhos a eíles , fobreveyo de alguns annos a eíta par-

te huma grande irregularidade nas eítaçoens. Eíta

irregularidade já notarão em Sevilha defde o anno
de 1750, o Padre Cabrera *, e em Salamanca Villa-

roel. (p)
821 Já em o anno 1734 havia padecido Hefpa-

nha tão grande feca
,
que na Mancha morreu muita

gente, e fahirão daquella Provincia mais de 15U
peíToas, bufcando em outras terras o íuítento rque
alli faltava, (q) Em 1750 houve em Heípanha
grande íèca; e em 175*1 choveu muito. Seguiu-fe

huma fatal epedemia em Málaga , Antequera , e to-

da Andaluzia. ( r )

822 O Inverno de 175 1 foi de tão copioias

chuvas
,
que caufou em Portugal muitas ,e grandes

innundaçoens. Foi muito admirável a que houve
- em

( p ) Cabrera.. Ib..pag. 24. Vill-v-roeL Lecion. intret Iec. 3,.

{ q ) Graef. DiícvMcrcúr.. n. X. pag. 244,.

.( r } Çafciefa* ib. pag. 41.
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em Lisboa , e feu termo principalmente noJulgado
de Loures. Viu-íè a fua dilatadiflima várzea feita

hum mar. Chegou a agoa naquelle lugar a entrar por

muitas cafas , e na Ermida do Efpirito Santo
, que

ha de eftar mais de trinta palmos íuperior ao Rio ,

que paíla junto do mefmo lugar por duas altas porir

tesde pedraria.

823 Os annos de 1753 , e 1754. forao tão fecos

em partes de Portugal, e Caííella, quefefízerãp

repetidas vezes preces para alcançar de Deos a agoa
neceílaria para as fementeiras. Chegarão em muitos

lugares a fecarem-íe grande numero de arvores pe-

la grande falta das chuvas.

824 He também digno de fe notar ,
queneíles

annos houve em Lisboa , e grande parte de Portu-
gal exceííivos frios. Gelavão-fe as agoas muitos dias

lucceííivamente , não fó as eílagnadas ; mas também
as correntes , coufa que nefta Cidade não fuccedia

há muitos annos.

825 Neftes mefmos annos houve neíle Reyno
huma continuada tormenta de ventos ,

que defeca-

vão mais as terras , faltas das humidades da chuva.
Caularão grandes damnos nos frutos da terra , e na
faude dos homens. Todas eftas irregularidades fo-

ráo alterando a conítituicão da terra.

826 No principio do Outomno de 1y$5 houve
chuvas muito copioías, affim em Portugal, como
em outros Reynos de Hefpanha, e eílando as ter-

ras abertas das fecas antecedentes , he muito pro-
vável 1 que penetrarião mais profundamente , e
cauíarião a fermentação daquellas difpoílas niare-

riásr Já o Cardeal Jacob Papieníe , efcrevendo
ibbre o Terremoto

,
que padeceu Nápoles em

3456 ; lhe aííignou por caufa a grande íçcura , que

.;/

}

Gr 2 tinha
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tinha havido naquelle íleyno.

( s )

8-27 Em os últimos dias do mez de Outubro fe
obfervou huma extraordinária intumefcencia das
agoas do mar , de forma, que caufárão algumas inr
nundaçoens. ( / ) A irrupção do mar nas Coílas mar
ritimas de Hefpanha faria penetrar as fuás agoas
em algumas Cavernas , cujas matérias defecadas pe>
las cálidas, e fecâs eftaçoéns antecedentes feacha-
vão difpoílas para huma prompta fermentação, j

828 Os principios defta grande obra do nature*
M não forão occultos aos homens

, poíloque a falta
de reflexão deixou inúteis os fignais delia. Em quan-
to a fermentação fe foi fazendo em algumas mate?
íias próximas a fuperficie , caufou no mez de Outu-
bro huma grande evaporação de partículas Ígneas %
âquofas , e de outras efpecies , as quaes formava© na
Athmofphera nuvens , cuja denfidade , figura , e cor
extraordinária erão objeclo do paímo de muitos Po*
vos. Viu-fe muitas vezes o halon , ou circulo á ro-

da Lua , de diverfas cores , tudo prova dos muitos
corpufculos

, que a terra arrojava á Àthmofpherá
continuamente. Também forao viftas em as noites
ultimas deite mez muitas, e grandes exhaiaçoens
era forma de globos de luz , o que íeobferyou em
muitos lugares de Hefpanha, principalmente em a
noite immedia ta ao Terremoto. Sobre Lisboa àp-
pareceu hum deites meteoros, como referirão ai?

guinas peíToas do campo
,
quevinhão para a Cidade ;

Notou-fe também em algumas partes huma grande
inquietação , e efpanto nos animaes domeítieos , e
do monte. (//)

Eítas:

<U) Zuaiga. El Terremoto, y íu uíb. n..£..

( t ) Vi]Ía'róei.'LecLones entr. ícc. j. png. 16., ' :

4: a)- iUiiíu;uíu Diário -Phyioi". n, 1. pag, j. *. e íèc|.
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829 Eftas continuas evaporaçoens caufámo hu-

ma grande deminuição íias agoas , o que foi notado
em muitos lugares de Heípanha , de que Amezua
faz huma larga enumeração no Diário P/jy/ofoph'-

€011. 1. No fim do dito mez começarão a apparecer
era varias partes as agoas turbas com mudança de
fabor. Aílim o obfervei muitos dias com difplicen-

cia do máo goíto
, que achava na agoa do poço do

Senhor de Murça , de que ufava por boa.

i 830 Em diverías.terras foi viílo hum vapor , co-

mo fumo
, que fahia.da terra , e caufava hum gran-

de defeito á luz do Sol , e da Lua. Na vefpera do
dia do Terremoto pelas cinco horas da tarde vi eu
com grande admiração do adro da Igreja de N. Se-
nhora da Graça efta Cidade cuberta de huma efpe-
cie de fumo amarelo efcuro

, que me caufou algum
eípanto pela deníidade, e cor.

831 Na mefma noite fe ouviu o mar ftimrna.-

niente embravecido
, poíloque o tempo eílava mui-

to fereno. Experimentou-fe o ar quente com hum
calor

, que a eftação não permettia. Multiplicarão-
ie em breves horas os íigusis da grande fermentação,
que fe eílava fazendo no interior da terra.

( 832 Fermentada parte daquellas matérias íe m-
£ arrimarão outras contiguas , e fi?b itamente fe fen-
tiu o Terremoto do primeiro de Novembro

, quefe-
rá^memorável ,. e laftimofo a toda a poíteridade.
Não principiou forte

;
porém as concuçoens fe fo-

rap aumentando em potencia depois do primeiro
minuto de duração , a qual fe extendeu a mais de
féis minutos.

833 Faz mais admirável cíle Terremoto íéntí-
rem-le os eíFeitos delle em huma extencão demais
de 50c legoas. Dous princípios fe podem afígn ar

por

:,



:w-

a3-8... D.lSS È. R TJC.J M
por cauía da grande extenção deíle TêrrdmotòV O
primeiro he fuppor, que a primeira explosão foi
em hum lugar profundo , v. g. a 15. 20. , ou 25 le-

goas de profundidade , da qual derivado o fogo por
diverías vêas de enxofre , ou outros mineraes infla*

maveis a diiferentes Cavernas , aííim horizontaes \

como íuperiores , caufou muitas explofoens em va-

rias partes da Coíla Occidental de Hefpanha , e da
Coíla Oriental de Africa , fazendo-fe o tremor da
terra por confentimento das cadêas das montanhas
fenfivel a partes mais diftantes.

834 O fegundo he conjecturar, que não foi o
primeiro incêndio tão profundo ; mas que achando
vêas , e condutos por onde fe communicar a outras

cavidades da terra horizontaes á primeira
? cauíbu

ídiveríàs expiofoens debaixo decliftantes lugares.

835 Qualquer deites principios he o mais ada*

ptavel aos eífeitos do Terremoto. Se a explosão

rbífe huma fomente , em hum fó lugar ? padeceria

muito a Povoação
,
que lhe fícaífe perpendicular ,

como mais agitada do movimento da terra \ mas os

eífeitos deita -fe havião ir deminuindo em diftancias

circulares d aquelle lugar á proporção da fua imme-
diaçlo. Os majores eítrages deite Terremoto forão

era algumas partes da, Coíla de Africa , em Lisboa

,

ê lugares immediatos
?
na Coíla do Algarve , é na

Andaluzia. Ainda entre eftasPovoaçoens flcáião al-

gíks com menos ruínas. Todas as mais Províncias fó

padecerão por confentimento. Logo lie muito pro-

vável
, que nos terrenos daquellas houve exploíòens

dive.rfas. ...
836 A duração de féis para fete minutos , em

cujo tempo houve duas conhecidas reniiílbens de
tremor

,
prova bem

,
que foi effeito de muitas ,' e

diverfas
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diverfas concuçoens, que fe formarão pela explo-

são dos minaraes incendidos em diftantes lugares , a

que o fogo fe foi communicando veíociffimamente-,

mas em que houve propagação no tempo dos fete

minutos de duração.

837 Também a fua violência fe experimentou
diverfa em lugares immediatos , o que provem não
fó do mefmo principio das varias exploíbens ; mas
também da deíigualdade dos terrenos onde eíião íi-

tuadas as Povoaçoens.

838 Aílignar o lugar certo do principio deite

Terremoto he coufa impoíllvel. Manifeítarei com
tudo as conjecturas , que tenho formado neíta ma-
téria. He baíhutfemente provável , que teve feus

princípios nas Cofias de Africa , onde fez os mayo-
res eítragos nas Cidades de Fez, e Maquines , cau-

fando aberturas da terra , e fubverçoens% e deíle pa-

recer he o Douto Àmezua no Diário Phylofopbico
n. 1. Fundo efba conjectura em humPfenomeno y

que foi vifto em Oran pouco antes do Terremoto.
(x) Viu-fe ao amanhecer huma Nuvem , que pare-
cia hum Volcão conílituido no ar, que continha
tanto fogo

, que ameaçava hum geral incêndio. Pe-
las fete horas fahirlo delia muitas chamas , cujo
horrorofo eípeclaculo durou huma hora , reben-
tando ás oito com hum horrível eílrondo, ecobrin-
do a Athmofphera de fogo , o qual fez continuar
huma terapeíiade de relâmpagos , e trovoens até ao
meyo dia. Efle Phenomeno , e outros , de que nos
íalíão as*obfervaçoeos uaqtielle Paiz faz preliimir *
que alli foi a origem do incêndio.

.839 Com tudo outros princípios me fazem cort-

jecluiar
,
que a primeira explosão foi ao terreao do

Occea.-

.-,(* } Amczoa. lb. pag. Io,.

.;:*:



Occeãnõ ifnmediató' a Lisboa, Neíra Cidade 'foir

Teãeiiiiírilia ocular, e feníivel ( como outras mui-;
tas peílbas

, poítoque não obfervárão todos ) dos
muitos ílgnais

, que precederão immediatamente ao
Terremoto. Eu percebi huma grande mudança da
ágoã , de que uíava alguns dias antes , cujo reparo
communiquei á minha família. Ouvi a grande alte^
ração , e eíFervecenciã

, que padeceu o mar, que
foi obfervada em a Ericeira , Peniche , Cafcaes , e
outras partes. Vi na veípera do dia do Terremoto;
âquelle fumo, que cobria Lisboa. Senti naquella
noite o ar exterior mais quente

, que o interior das"

cafas com grande admiração minha. Eífes %nais
são todos de huma fermentação princiada no ter-

reno
, que habito, e não em a Região das Coitas

de Africa no Mediterrâneo
, que como tão difc

tànte de Portugal não podia caufar em a noíTa Athh
moíphera eíles annuncios.

840 A hora do Terremoto he apontada em to-
das as partes fora de Portugal poílerior aquella

,

em que principiou em Lisboa ; e ainda que a poíl-

grfo dos lugares faz
, que haja dediíferença, alguns

minutos ; com tudo apontando-fe a hora do Terre-
moto em Madrid ás 10 horas, e 10 minutos, e em
Oran ás 10 horas , e hum quarto , adiítancia da-
quella Praça, e diverfá poílção de Lisboa , e Ma-
drid , havendo-fe ' fenrido em Lisboa o Terremoto
ria opinião mais commua , ás 9 horas e três quartos

f poítoque-- há quem diz fer alguns minutos antes )
r

fozem muito provável
,
que principiou deita parte r

c fe propagou para o Sul por Hefpanha até as Coí1
tas de Africa.

841 Á direção dos feus movimentos fuppóem

.

todos de Norte a Sul. Náo kí duvida, que osmayó-
res*
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res, e de mais larga duração forão neíla direcção;
cos que eu pude obfervar fbrao da mefma forte;

mas peííòas verídicas , e de caracler deflinéto , me
afiirmáraó

,
que houve mudança neítes movimen-

tos, que a terra também tremera do Oriente para
o Poente. He muy provável no íyíiema

,
que figo

eíla variedade de movimentos
, porque havendo em

huma caverna huma explosão
,
que caufaffe o pri-

meiro movimento, podia outra que fe encendia de-
pois ter tal figura, e direcção

, que cauíaíle à ter-

ra outro balanço diveríb.

842 As concufsoes do centro para a íuperficie
forao brandas nos primeiros impullbs , e fazendo
alguma remifiao

,
quando repetirão forão muito

violentas, o que caufou os eítragos. De el Barco
OO fuppõem ,

que fó na fua repetição fe modou o
movimento undulatorio em outro

,
que fazia faltar

ps edifícios. Já expuzemos a natureza deíles movi*
mentos, ecom aquella explicação fuppomos, que
a mayor violência do Terremoto , alguns encontra-
dos movimentos , e a fua duração, fazendo defunir
os ligamentos das paredes caufárao as ruinas.

843 Em alguns Terremotos coíluma o movi-
mento abrir as paredes , e tecios , e cerraílas logo de
modo

,
que depois fe não pode ver fem admiração,

por onde fevia aluzdoCeo. De hum ílmilhante
faz memoria Nicephoro. (2) lílo fuccedeu nefte
Terremoto em a ponte de Coimbra , a qual fe viu
abrir, e cerrar em hum mefmo movimento da ter-
ra, (a) O mefmo fe viu nas muralhas de Caílelio
de Vide

;
torpando-fe a unir aos terraplenos , de

Hh
qUe

(y) De cl Barco ib. n. 6.

( *) Nicephorus L. 13. c. \6.
(a) Theaíro lamentável, pag. $;

Yf.

I

Ú

:-.i
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que o movimento as havia feparado. (#)

844 Os muitos vapores
, que fahirao da terra

no tempo do Terremoto, e os vários corpuículos
que em íi envolviao caufárao muitas vertigens , e
huma efpecie de enjoo em muitas peííòas em varias

partes de Hefpanha. Em outras fe obfervou hum
grande efpanto em os animaes , fazendo cauíar em
huns huma efpecie de paíino ,-ou delíquio, e em ou-
tros grande inquietação. Foi percebido de muitas
peíToas hum fétido de enxofre , aífim em Lisboa

,

como em outras partes. ( c)

845 Efte Terremoto caiou na Africa fubverçao,
fe he^ verdadeira a noticia dos eftragos daquella
Região. Em Hefpanha fe viu huma efpecie delia.

Junto aAranjuez, huma cafa própria de Manoel
Mathias Martines , fe fundiu hum pé de profundi-
dade , em cujo eííado fe conferva. Viu-fe fahir fu-

mo de huma fenda de pedra vezinha da mefma cafa,

que depois fe cerrou. Amezua {d) attribue eíle

fucceíTo a alguma porção de enxofre
,
que fe confu^

miu naquelle terreno , ecaufou aqueile abatimen-
to. Dous mezes depois do Terremoto , vi na Trafa-
ria huma cafa com veíligios exteriores, e interio-

res de fubversão de alguns palmos. Attribuí aquei-

le Phenomeno ao terreno arenofo daquelle íitio,

de cujo parecer foraó muitas peífoas intelligentes,

que fe achavao na minha companhia.
840 O movimento das agoas, foi hum dos ef-

feitos eílupendos do Terremoto , apparecendo pri-

meiro em huns portos o retroceíTo das agoas da
praya

,
que deixou defcuberta em Cadiz mais de

meya

( b ) Gazetas de Lisboa I75S. n. I.

( c ) Amezua Ib.

( d-) Idem , Ib.paj. 15.
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meya Icgoa ; e vindo o íiuxo do mar em outras par-
tes fem eíle refluxo. No porto de Santa Maria
inundarão três legoas de diítancia.Nas coílas de Por-
tugal, e do Algarve penetrarão muito, ecaufárao
muitas mortes, e ruínas de edifficios. Amezuafup-
poem, que no mar fe abriu aterra, e fahindp por
elia grande porção de ar , fez mayor a emprefsâo

,

que nas agoas tinha caufado o movimento da
terra.

847 Mais de oito dias depois do primeiro de
Novembro não tiverão as marés o feu curfo regular.
Humas vezes tardarão, outras vezes fe adiantarão.
Huns dias houve fette , e oito horas de enchente

,

outros menos horas que as ordinárias, (e) As agoas
dos rios apparecêraò turbadas. Alguns marítimos
obfervaraõ no mar variedades no íeu fluxo por al-

guns mezes. (f) Já no dia antecedente ao Terre-
moto , fe obfervou tardar a maré duas horas do feu
curfo ordinário, (g)

848 O movimento da terra caufou huma gran-
de perturbação nas agoas. Em partes perderão a fua
cor, e pureza. Nos banhos deLedefma correu a-
goa avermelhada, e fe divulgou que apparecêra
fanguinea. Em outras fontes fe viu negra como tin-
ta

, e branca como leite. Em outros muitos lugares
correrão turvas , e mudarão a cor. (Jby

849 Secarão-fe muitas fon tes , e correrão outras
de novo em Cintra. Em Caflello de Vide ficarão
depois do Terremoto mais copiofas de agoa as fon-
}:es da Mealhada, e as da Alvada de Niza. (/') A

Hh 2 fonte,

(e) No va , e fiel Relação do Terremoto

.

(./) De el Barco. Ibi. n. 44.

(g) Padilha. fupra.

( h) Villaroel. Ib. feft. 5. Amezua Ib.

( 1 \ Gazetas de Lisboa J7S*.«.I.Noki, e fiel Relação do.Terrcm.p.iS.

m
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fonte, que fornia hum rio em Alcobaça, tardou cin-

co dias fêm correr. Depois fe lho. refdtuírao m a-

goas. Brotarão eftas com grande violência em Setú-
bal , e em outras partes de Hefpanha , em que tam-
bém houve muitas mudanças nas agoas das fon-
tes. (/)

850 Apparec^f algttmaTihanatnãrj.ournudar-
fe alguma porção de terra , são dos majores effeitos

dos Terremotos. Refere-fe
,
que fe deícubriu de

novo algumas legoas diftante -de-Cadiz, hum ro-

chedo àflor de agoa
,
que parece produzido pela

explosão das matérias inflamadas
,
que caufárao o

Terremoto, (m)
851 No anno de 1756. appareceu nefta Cidade

impreífo hum papel com o titulo : Noticia certa do
defcubrimento de hua nova terra. Refere^ que huma
Náo Hefpanhola, que navegava da America para

Cadiz, defcubrira em altura de53- gráos e 38. mi-
nutos efta terra , a qual cofteara por mais de trinta

legoas, e que tinha montes tão levantados, que
poderia fer vifta de feífenta legoas ao mar. Efta con-

ta de tão larga vifta, eoeftylo daquelle papel , e
outras circunítancias , formão huma colecção de
indicios de fer producçao de hum occulto

,
que pu-

blica varias noticias, ou totalmente fingidas, ou
fem crítica da fua falíldade. Por efta caufa naô ad-

mito efta noticia como verdadeira, em quanto fe

nao verificar por outras vias.

852 Gonta-fe também, que duas legoas apar-

tado de Granada, eftá hum lugar chamado Gue-
vejar, que comeíle Terremoto foi tresladado pa-

ra íitio alguma ccufa diftante do lugar em que an-

tes

( / ) Amezuo. Ib. ' .'-
-

(m) Gonjeítures .lux la propagation dcs feeouíTes. pag. 6$.



P HY 8 I C A. 245;

tes exiília ( ;/ ) Refiro todas eftas noticias como ef-

feitos
,
que podia haver de hum Terremoto de tan-

ta exteníaõ
,
que experimentámos. Não deixo de

defconfiar da lua certeza. O tempo as poderá veri-

ficar em outros efcriptos, ou deicobrir a fua falíi-

dade.

85 3 O mayor effeito deíle grande Terremoto

,

forão as ruinas dos edifícios , e mortes que eit.es cau-

fárâo , como também as irupçÕes do mar
;
po-

rém não houve fubversão mais que a referida de A-
frica. A caufa natural foi porque as minas ,

que fe

encenderao , erão muito centraes. Daqui procedeu

a fua grande extensão
,
porque quanto mais profun-

da eftiveífe a caufa do movimento da terra , tanta

mayor porção delia devia abalar.

854 He verdade
,
que os grandes movimentos

que houve do centro para a fuperficie
,
puzerão pe-

la fua violência em grande perigo algumas partes

do terreno movido
;
porque com o impulfo da fo-

bida da terra he fem duvida , fe abririão algumas

das abobedas fubterraneas , e com opefo da terra

na defcida, fe podião fubverter algumas porções

delia. Varias fendas fe virão na terra em aJgumas

partes de Lisboa, como foi no Terreiro do Paço,

cofia do Caílello , e eftrada de Xabregas , e em ou-

tras partes de feus fuburbios ; em Mafra , e em San-

tarém , aonde forão viítas de muita profundidade,

largura , e cumprimento , havendo fahido delias a-

rea de diferentes cores , e cheiro de enxofre, (0)
Forão mayores as que fe virão em Huelva , Monto-
ro , Quefada , Coria , e outras terras de Hefpanha

,

de que fe viu fahir agoa fétida , áreas requehrsadas ,

e ter-

( n ) Nipho. Explicacion Phyílca. Nota ai num. 4?

( o ) Tavares. Verdade vendicada.p.8. Andrade. Converfaçao Erud.p.2.
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e terras defconhecidas. He mais digna de nota a
que fe eonferva no termo ide Boiullos

,
que terá

quarenta varas de circuito , cujo fundo não fe alcan-
ça a ver , e de que fahirao muitas matérias , ou ter-
ras ignoradas dos naturaes do Paiz. (p) Todas ef-

tas aberturas moíimo o evidente perigo em que ef-*

tivemos. Oh quanto devemos à Mifericordia de
Deos, que tão íuavemente nos caftiga, podendo fe-

pultar Cidades , e Provindas inteiras nos abyfmos
da terra !

Sobre a caufa dos Terremotosfuhfequentes aos
primeiros grandes.

AHiftoria dos grandes Terremotos , e
a experiência do que padecemos no

primeiro de Novembro , nos dão grande certeza de
que todos os Terremotos de mayor extençao, e
mais violentos efreitos tem a confequencia de mui-
tas repetições em dias, mezes, e talvez annosfuc-
ceffivos. Bufquemos a çaufa deite eíFeito.

85o Muitos fuppoem
,
que o ar he coufa deites

continuados tremores , e dizem que eítes nunca po-
dem igualar os primeiros, porque ja eítão diífipa-

das as mayores forças do ar encerrado na terra, e ef-

ta mais aberta para dar fahida àquelles reíiduos dos
efpiritos primeiros, Deita opinião foi Séneca Nat,
qu<ejl. L. 6. c. 29. ÍN%<^

&57 Querer perfuadir
,
que o ar enrarecido, que

caufa o primeiro Terremoto, heoque forma os
fubfequentes até acabar defahir, hehuma razão
fem fundamento algum

;
porque a primeira opera-

ção

Amezua. Ib.



P HY S I C A. 247
ção daquelles grandes movimentos da terra não pa-

rou fem fe extinguirem todas as forças do Agente
motrix. Heprecifo aíiignar nova caufa a eítes gran-

des efreitos.

858 Duas caufas me parece concorrerem para

eíles pequenos Terremotos. A primeira
(
que pro-

duzo fem authoridade, mas como huma novidade

bem fundada) coníiíte, em que fendo caufa dos Ter-

remotos violentos o incêndio de grandes , e pro-

fundas cavernas cheyas de matérias combuíiiveis

,

que fecommunicao por veas íubterraneas , e for-

mão expulçoeSj que levantao aterra repetidas ve-

zes, neceífariamente hão de desligar algumas gran-

des porções da terra , as quaes com o feu natural

pezo , fevãofucceííivamente defprendendo , edef-

unindo , e cahem nos grandes vácuos
,
que o fogo

fez mayores , ou formou de novo , fazendo em ca-

da queda deitas hum pequeno tremor da terra. A
falta dos íignaes de Terremotos

,
que fe experimen-

ta , he huma prova innegavel
,
que eíles não tem a

mefma origem , e fazem muito provável eíla minha
fuppofição. Também o comprova ferem eíles mo-
vimentos como aquelles que experimentamos em
hum pequeno terreno em que cahe algum corpo de

grande mole. Eu não digo
,
que todos os tremores

pequenos depois de hum grande Terremoto tem
eíla origem, porque a mayor parte deve ter por
caufa a que logo aílignaremos

;
porém deve-fe fup-

por com muita probabilidade
,
que ha de haver mui-

tos
,
que fe occaílonem deite principio.

859 A fegunda caufa he a que dão vários Autho-
res

,
que convém

,
que o fogo fe vai communicando

adifferentes lugares, em que forma novos Terre-
motos , e que achando eíles a terra mais aberta , ou

fendo

M
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fendo originados de incêndio de menos quantidade
de matérias , não pfodtiáèm tao grandes effeitos.

He íerri duvida
,
que a mêfhia caufa

,
que houve pa-

ra difpor as matérias inflamáveis para a primeira ex-
plosão, pode concorrer para caufar fucceífivas in-

flamações em outros lugares diftantes dos primei-
ros , efen ti r-fe em muitas partes por confentimen-
to os Terremotos

,
que tiverão origem em nova ca-

verna.

860 Sabemos que o Terremoto de dezoito de
Novembro fez novos eftrágos na Africa , e devemos
fuppor, que efte Já teve a fua origem, ecommu-
nicou por confentimento o feu movimento ao con-
continente de Hefpanha. Também temos certeza
dos eílragos que fez o de dezoito de Fevereiro fe-

guinte em muitas Provindas da Europa, e que por
confentimento fe communicou a outras. Da mefma
forte podemos fuppor que os outros

,
que fentimos

mayores, tiverao fua origem no folo doOcceano,
e por iíío ignoramos os feus mayores effeitos. Ve^
refica ifto referir-fe, que o de dezoito de Novem-

foi fentido por hum Navio , fetenta legoas dif-

tante das coílas de Portugal.

86

1

Também he prova diítomefmo, que em
Hefpanha fe obfervárao muitos tremores de terra

,

que fe fentirao em differentes lugares. O meímo
obfervei em Portugal. Notei com tudo a grande,
e profunda caufa que traziao alguns

,
pois fe obfer-

várao muitos emas Provincias de Alentejo, e Mi-
nho à mefma hora

,
que em Lisboa , o que indaguei

por correfpondencias das rnefmas Provincias.

862 Mas he para notar, que o íitio mais próxi-

mo à caufa deites movimentos repetidos da terra

,

he eíta coita de Portugal, e Algarves vezinha à Ci-

dade
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o^ade de Lisboa por algumas legoas do extenção

,

poucos mezes depois do primeiro Terremoto
, já

fenao fentia couía alguma nasProvincias fepten-
trionaes deHefpanha. Nos mezes primeiros deite
armo de 1757. já fe fen tirão poucos em o Minho ., e
Beira. Ultimamente em Septembro, e Outubro,
tem havido alguns no Alentejo , Algarves, que fe
não fentirão em Lisboa. Nefta Cidade fe fízerão
muito fenfiveis ainda neíle anno o do primeiro de
Março, e alguns de Abril, eMayo; e os dos mezes
poíleriores tem fido poucos , e. débeis; e neíle mez
de Outubro, fenão íentiu algum mais que o que fe
referiu de hum limitadiíTimo citio de Alcântara , era
que feeregiu a barraca para o Tribunal daJunta
dos Três Eítados. Eíle tremor , a não fer inyíterio-
fo , me parece

,
que feria effeito de algum grande

tiro de artilharia , immediato àquelle ílfio
, que fe

não advertiu
, e podia caufar hum movimento tre-

mulo, e violento, como muitas vezes experimen-
támos. Também podia fer parcial daquelle fitio,
como forão os de Évora , e outras terras do Alente-
jo a diíferentes horas do mefmo dia de S. Francifco
de Borja. (*)

863

Differenças dos Terremotos.

VAms opiniões tem havido fobre as
diflerenças dos Terremotos. Exporei

as fette, que aífigna Alftedius,que no mayor numero
comprehende as que lhe determinou Ariítoteles , e
outros Pmiofophos.

( q )

li A pri-

.

'*j' ^
Ai

j
da fe fentiu hum tremor de terra muito violento no penúltimo

dia do armo de i 7 c 7 ao amanhecer ; e outros majs débeis em Janeiro , Fe-
vereiro

, e Março defte anno de 1758.
. (l ) Alítedius. Tom. 2. pag. 34. & feq.
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864 A primeira efpecie fe denomina Epeclintes.

Eíte he aquelle movimento
%
que chamamos balan-

ço , com o qual os edifícios fe movem a hum
9
e ou-

tro lado. Quando efte não he precedido de pulfa-

çao grande, tem pouco perigo, e coftuma cauíar

menos ruinas. Eíle balanço experimentámos no ul-

timo Terremoto por muito tempo depois dos mo-
vimentos de pulíaçao com que principiou, e fez tan-

tos eílragos.

865 A fegunda fe chama Brafina, que he o
irtefrno que conhecemos com o nome de pulíaçao.

Efta he a que tem eaufado em muitos Terremotos
os mayores eílragos nos edifícios. Com efta vemos
tantas ruinas no primeiro de Novembro de 1755.

866 A terceira fe nomeya CbafmatiasM.Q, aquel-

le Terremoto em que fe abre a terra , e caufa fub-

verção de alguma parte delia. Efta he a mais horo-

rofa , eque tem eaufado os mais lamentáveis fuc^

ceífos.

867 A quarta he chamada Reóles. Efta he a que

abre a terra , formando volçóes , e grandes fendas,

ouproduzindo montes , ou novas Ilhas.

868 A quinta tem por nome Oftes. He aquella

erupção
,
que faz alguma porção de terra , moven-

do-fe para lugar diftante. Eíle Phenomeno he mais

raro ; mas tem fuecedido varias vezes.

869 A fexta fe diz Palmatias , e he o moviraen-

to tremulo da terra , o que ordinariamente chamao
tremor. Efta eípecie he a menos perigofa , e a que

fe fente mais commum mente.

870 A fetima he Mycetias
,
que conílfte no Ter-

remoto em que fe houve eftrondo fubterraneo.

871 Relato efta divisão de differenças , como a

referem vários Authores. Pela expofiçao dás cau-
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fas, que já referi , fe reconhece que o movimento
primeiro fempre he impulíivo , e que a fua mayor

,

ou menor força , duração , e qualidade de terreno
,

he que forma citas differenças. Efca he a minha opi-

nião \ e a que parece muito provável no fyílema
,

que tenho expoílo.

Dos Jignaes dos Terremotos.

872 Mayor parte dos Áuthores , tratan-

do dos fígnaes dos Terremotos, tem
eítes porfaliveis. Não ha duvida, que apparecen-
do hum íb íignal dos que apontaremos, não formará
hum Prognoilico muito certo; mas fe forem viílos

muitos
, já poderemos conjecturar com muita pro-

babilidade, que fuccederá hum Terremoto, ODou-
tiííimo Zeballos, tem por muito útil o conheci-
mento delles, para que áfua viíta íèpoíTa recear o
tremor de terra. Em Calábria , e nas índias , conhe-
cem algumas vezes quando ha de haver Terremo-
to , e fe acautelao.

( r ) Efle conhecimento, foi útil

para o Padre Kirker , e feus companheiros, que
porelle fe livrarão dafubverção, e das ruinas dos
edifícios de outros lugares, (f)

873 Em Tolledo, Sevilha, e outras partes de Hef-
panha,foi temido por alguas peífoas o ultimo Terre-
moto. Eu tive baítante conhecimento de quatro íig-

naes que experimentei (que nos feus lugares aponto)
que fe fizera nelles mayor reflexão , e fe me excita-
ra a idea de Terremoto

,
poderia acautellar-me , e

eommunicar o meu receyo a muitas peífoas, edi-
fundir-le eíle de forte que foífe útil a muita genfe.

li 2 Se-

( r ) Zeballos. Repuefta a la carta dei ObifpcTde Çuadix. n. 1^6.
(/) kirker. Mundus íubterr.T. 1. Prajf. c.

3."
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874 ;

Se tivéramos relações
; indivichiaes dos ma-

dres Terremotos
,
poderiamos alcançar muitas no-

ticias dos fígnaes que lhe precederão , e com eftas
coníiguiriamos o fazer com certeza hum Prognof-
tico dos Terremotos, quando yiffemos alguns dei-
tes fignaes juntos, ou íubfequentes em dias imme-
diatos. Eudezejo não verjá mais (e que não fejão
obfervados em tempo algum ) os fígnaes que expe-
rimentei nos dias , e noites antecedentes do fatal
dia do primeiro de Novembro.

- I.
- »r«

Huma fereniâade doar muito durável.

875 Uitos Authores fentem
,
que efta

ferenidade procede de eftarem os
poros da terra ferrados , e que como efta não exhala
os hálitos fulphnreos, congregados eftes em mayor
copia fe encendem , e caufão o Terremoto. Não
me parece provável efta opinião

,
poftoque tão fe-

guida, porque defcubro outra caufa contraria , e
mais veroílmel.

87o Difcorro que efta ferenidàde procede da
exhalação de muitas partículas Ígneas

\
que o prin-

cipio cia fermentação faz emanar da terra , asquaes
confumindo os vapores , e outras exhalaçoes, que
na athmofphera causão os ventos , fazem eftar o ar

fereno. Confirma efta minha conjeclura o que fe re^
1

fere do fumo de alguns volcaes, que fobe direito
fem o perturbar o vento

,
que corre fora do cerçui-

todo vulcão, como fuccedeu no da nova Ilhave-
ziiiha a Santorirn

,
que o não inclinava o vento for-

te que corria. Eíle

(0 Cartas ediíHcaníes. T. 2. pag. 159,
1

~~
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877 Eíle he hum dòs ílgnaes
,
que tem precedi-

doTempre aos grandes Terremotos , como le lê ná
Hiíloriados que fuccedêrao em os annos de 1522.
1703. 1716. 1726. Também precedeu no ultimo hu-
ma ferenidade de tempo grande por muitos dias.

II.

. .

.

A inopinada Jeca de algumasfontes , ou augmento
das agoas de outras.

878 TT E muito provável, que huma fer-

JLX mentação principiada poíTa extin-
guir em algumas partes a origem de algumas fontes,
reduzindo a agoa em vapores. Eíles fe podem com-
municar a outros lugares , aonde congregados pro-
duzão hum manancial mais abundante.

879 Não tenho noticia fe obfervaífe efte íignal
antes do Terremoto ultimo em alguma parte de
Portugal. Em Madrid faltou , e fe defminuiu a agoa
de algumas fontes , e poços. (//)

III.

Aturbação da agoa principalmente dospoços.

880 A Caufa deíla alteração , he a fermen-
XJL tacão ,

que o fogo tem principiado
nas matérias

, que acha difpoftas ; e como o centro
dos poços eftá mais vezinho a algumas concavida-
des, oucondudbos fubterreneos por onde tranfitaa
exhalação que fe levanta daquella fermentação

,
pa-

dece mais cedo mudança a agoa ádhs
,
que a fuper-

íicie da terra. No
( u ) Amezua. Carta Philof. pag. i, e Diário Philof. n. i.
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88 r No Terremoto, que padeceu Roma em

1231 , fe experimentou antes alterada a pureza das
agoas. Efte íignal precedeu em Lisboa ao Terremo-
to que experimentámos. Não falta quem teftiinu-

nhe a mudança que precedeu na agoa dos chafarizes.

Eu a experimentei grande na agoa do poço do Se-
nhor de Murça

?
de que ufo por fer boa , e que eílra-

nheí tanto alguns dias antes do Terremoto
,
que fu-

puz que me haviao dado de outra agoa
,
pelo gofto

que lhe achava.

882 Em Aicalá foi precebida grande mudança
nas agoas perdendo eílas a fua tranfparencia , e la-

bor. ( x) Em Madrid fuccedeu o mefmo com a agoa
de alguns poços

?
como também nas cafas de campo

do território de Gosquez. (j/

)

IV.

Ofervor , ou entumecencia das agoas marítimas,
e dos rios.

883 | A Sta agitação fem vento procede da
JOi fermentação principiada no interior

da terra , e participadas á agoa as particulas ignias,

metem em movimento as que fe achao difperfas na
mefma agoa

,
que são a caufa da fua fluidez

,
pois

faltando eíla , fica reduzida a hum corpo folido rco-

mo fe experimenta de inverno em muitas partes.

884 O Eridano fe entumeceu no Terremoto de
Ferrara de 1570. (z) Em Lisboa fe fentiu ornar
com hurna agitação violentiífima huma das noites

v

antes

( cc ) Moles. DefTertação Phyfica. pag. J.

(j/) Amezua. Ib. pag. I.

(s) Bierlinké Tit.Terfemot,



P HY S I C A. 255
antes do Terremoto , eítando o tempo muito fere-

110 , e era tão forte
, que ouvi os roncos do mar no

bairro dos Anjos, diftante três legoas da foz do Te-
jo. Em Cadiz , Ericeira, e coftas marítimas , fe vi-

rão ferver as agoas antes do Terremoto, (a)

V.

O vapor da terra denfo , e efcuro.

Orno aíílgnamos das885 éT^ umo amgnamos por principio

V_^ caufas dos Terremotos a fermençao,
que fe origina na terra , Yie infallivel a evaporação,

quecaufa hum denfo vapor, algum tanto efcuro,

ou que tira a amarello por caufa das partículas ful-

phureas , e betuminofas
,
que fe achao em movi-

mento.
886 Efte íignal he hum dos mais evidentes , e

certos; mas não fe deve confundir com os vapores
ordinários que a terra forma, e fevem ao pôr do
Sol em dias ferenos. Semelhante fígnal foi viíto em
Nicomedia em anno de 358, e feguiu-fe hum dos
mayores Terremotos que padeceu aquella Cidade.

Ao de Paleílina de 746. precedeu ver-fe o Sol efcu-

ro por efpaço de dous mezes.

807 No dia anterior ao primeiro de Novembro
1755. antes do occafo do Sol , vi eu do adro da Igre-

ja de N. Senhora da Graça , efta Cidade coberta de
hum fumo , ou vapor amarello efcuro , tão denfo

,

que não deixava defcobrir os edifícios diílantes. Re-
flectindo naeftação

,
que era quafinomeyo do Ou-

tono , tempojá frio, e na diveríklade do vapor o ef-

tranhei , e referi em minha cafa a minha reflexão

com
(<*) Zuaiga. Ib. n. 4$,Gazetas de Lisboa 1756. n. i£.

'
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com eíla fraze : Naogoftei hoje dever o arde Lis-
boa. Confeílò, que fe me não excitou memoria al-

guma de Terremoto. EmAlcalá junto às margens
do Nares

7
foi vifta ( alguns dias antes do primeiro

de Novembro) huma exhalaçao continuada, que
defde amanhecer circundava o rio a modo de névoa
efpeíla. (b)

VI.

O calor immoderado a refpeito da Eflação.

888 A Fermentação
,
que fe forma em

terias inflaiíiaveis no enterior da

ma-
ter-

ra
r
he a que produz efte calor que fe tem obferva-

do preceder a muitos Terremotos.
889 Em a noite anterior ao dia do Terremoto,

chegando eu a huma janella fenti o ar exterior mais
quente

,
que o interior da cafa , eftando efta já fe-

chada , havia mais de huma hora , o que me cauíou
grande admiração por eftar já tão adiantada a efta-

ção do Outomno. Se o grande reparo que fiz deite
calor

?
e do grande , edenfo vapor da terra

? que ti-

nha vifto, meexcitaífe alguma memoria de Terre-
moto, temeria muito a proximidade do fucçeífo,
que experimentámos. Efte calor foi notado de mui-
muitas peííbas, Çc) Huns lavradores da vizinhança
de Toledo , fentirão o chão tão quente antes do
Terremoto

,
que não podiao fofrello os pés. ( d)

Qfrio

(b)
|

Moles. Ib. pag. ç.

(c
) Tratado da faude dos povos. pag. 286.

(d) Zuniga. Ik n. 4;.
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^57

Ofrio eftraordinario fora da E/Iaçaoprópria.

890 r &\ Oda a mudança da Athmofphera fu-

JL hita , e extraordinária da Èílaçao , he
indicio da cauía grande

?
que a move. Não adopto

o frio
, como cauía do Terremoto que pode naícer

de outros princípios diverfos; aindaque meoccor-
re, que huma grande evaporação de partículas ni-
troías, pode pouco antes do Terremoto produzir
hum ar frio.

891 No anno 1 197. depois de grandes calores
,

houve em França máximos frios , e tão damnofos

,

que tirarão ávida a muitos homens, efeguirao-fê
Terremotos, (e)

Apparecer oSoI^ ouaLuacaligmofos.

%92 À Efcuridade viíivel daquelíes dons
JljL. Aflros

, que nos alumeao
?
não pode

ter outra caufa , do que os vapores da Athmofphe-
ra. A multidão deites he certo que procede da fer-
mentação interior da terra

,
que os exhala. Quando

eíta exhalaçao he muito copiofa , indica grande
movimento do fogo

,
que incerra a terra , a qual po-

de incender aquelles rnixtos que achar diípofíos, e
caufar o Terremoto. Efte íignalhe dos mais incer-
tos, porque pode haver tanta copia de vapores, que
perturbem a luz do Sol

3
mas não fucceder Terre-

moto. Xk
OUa-

(?) Zaehn. T. 2. Defq. i, c. 13. $. z.n.Q.
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'Hícj^rínoloams ush

Ohalon^ ou circulo quefeforma a roda no Sol

,

ou da Lua.
893 |j^ Ste Phenomeno procede da mefma

ffV caufa que o antecedente
,
porque che-

ya a Athmofpliera de vapores , facilmente forma a

refracçao da luz daquelles Àftros nos vapores a-

qtielle circulo.

894 Foi viílo eíle íignal em algumas partes de
Heípanha antes do Terremoto ultimo, (f) Já fe

haviao obfervado precederem ao do anno 778.

X.
Huma nuvem emforma de columna ignea.

,895 A S muitas exhalaçoes da terraypódern
'"';, .' XjL formar eíta

?
ou outra figura em nu-

ma nuvem
,
que fe forme delias. •

806 Dizem que Caliílhenes com efte íignal

,

prediíTera hum Terremoto. O mefmo íignal prece-

deu aos que fuccedêrao nos annos de 373. e 1009.

. XI.

Huma nuvem a modo defita muito comprida , e

direita.

897 Á Caufa deite íignal hefem duvida a

xJL multidão de vapores
?
e exhalaçoes

Ígneas. Sobre a caufa da direcção recta deite Pheno-
raeno não falia Áuthor algum que eu tinha: viílo.

Eu conjecturo que eílas exhalaçoes fahindo em
inayor copia por alguma daquellas grandes fendas

,

que a terra contém imperceptíveis na fua fupcrfi-

cie
5
farão a extençao recta daquella nuvem,-

Foi

(f) Amezua. Ib. n. i.
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í 8o8 Foi viílo eíte ílgnal antes do Terremoto
que fuccedeu em Bolonha

,

;

anno de 1505. (g

)

899 Eíle íignai não fei que foíle viílo no dia do
Terremoto; mas ao terceiro dia o vi diílinclamen-

te. Era huma iiíla que atraveíiava quaíi todo o Hori-

zonte vilive! do Oriente ao Occazo aparte do Sul

muito direita, efcura.no raeyo
?
e nos lados com al-

guma porção avermelhada. Foi viíta antes denaf-

cer o Sol , eftando todo o Ceo fem nuvens.

XII.

Huma exhalação fuhtil , e vencnofa , que caufa

epidemias.

900 I {y Sta exhalaçao procede de que pof-

J \j to em movimento algum fogo fubter-

raneo , e reduzida a vapor algua agoa corrupta por
falta do movimento ; ou rarefazendo o ar que fe

achava groííò, e carregado de partículas veneno-

fas em alguma caverna , fahindo a Athmofphera
contamina o ar que refpiramos.

901 Antes do Terremoto que houve em Antio-
chia em 458 enloquecerao feus moradores' , com fe-

rocidade de brutos, (ò) Em Caílella fe padecerão
muitas doenças antes do Terremoto. (

i ) Também
em Lisboa tinha havido muitas malignas.

XIII.

Hum pavor repentino em os animaes.

902 TTjl Stes movimentos repentinos dos ani-

,M J mães nafce de algum fubtil vapor da
terra

, que lhe penetra órgãos por modo extraor-

Kk 2 dina-

tg) Zahn.Ib.n.í.

( h ) Evagrius. L. 2. c. 13,'

( }) _Zuniga. Ib. n. 46,
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dinario, ou por outro algum inechaniímo occulto
ánoíTa perçefsao/ ¥ áP°\ -T^/T

903 Lêgentil obfervou que meya hora antes
dos Terremotos os animaes todos parecem cheyos
de medo, porque os cães ladrão, os cavallos fe ef-

pantão , os paífaros entrao nas cafas , e os ratos fa-
hem delias. (/) 'Antes de hum grande Terremoto
de Siracufa fe enfurecerão todos os animaes do-
meílicos , e bufcárao o monte fugindo da gente.
Não faltou quem obfervafle

,
que alguns inftantes

antes do Terremoto , e no tempo deite, e ainda de-
pois

,
todos os brutos paredão atemorizados , e

cheyos de pavor. (?//)

-XIV.
Ventos empetuofos• , e continuados.

9°4 T\T Afcem eftes das muitas, exbalações
- ]SH fecas que a terra emana , e eftas pro-

cedidas do fogo que fe acha em movimento , indi-
cao baftantemente a proximidade de algum tremor
de terra. -

905 Efteíignalhe equivoco. He verdade, que
ao ultimo Terremoto precederão grandes ventos
no verão antecedente. Eftes havia mais de hum an-
no que fe fentião tormentofos por todo o Reino de
Portugal, e fuás coitas. Eftes são os íignaes que nos
apontoo vários Authores. Expuz as caufas delles
fegu ndo o meu fyftema

.

( /) Buffon. Tb. T. 1. Difc. 2. art. \6.
(m) Zi-iiiga. Ib. n. 47. Nova , e fiel Relação do Terr. pag. 6.
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X
DAS TERRAS QUE TEM PADECIDO

Terremotos \ e das coufas mais notáveis

defte Livro.

T. por abreviatura qusr dizer Terremoto , n. numero.

ABerturas da terra por caufa dos Terremo-
tos, n. 47.49. 91. 93.94. 122. 142. 151. 234,

275, 282. 296. 303. 309. 322. 350. 368. 381. 391.

430.437. As que houve no ultimo T.n. 596.
Abífmo de agoa no centro da terra , fegundo a opi-

nião de muitos, n. 715.
Africa. Eftragos, que nella caufou o T. n.593. e feg.

Agoa. Communica-fe no interior da terra de huns
a outros mares , e lagos, n.712. efeg.

Albufeira. Fez nella o mar grandes eílragos depois
do T. n. 584.

Alcácer do Sal. Ruinas que nefta Vilia caufou o T.

•

n -573-
Alcobaça. Ruinas que teve o Convento Ciílercien-

fe com o T. n. 568. e feg.

Alemanha. T. que nella tem havido, n. 128. 15-4.

187. 192. 220.228.234. 236. 324. 330. 346. 360.
• 374- 375; 379-

'

Alentejo. Succeííb deita Província no T. n. 573.
Alexandria. T. que nella tem caufado ruinas. 11,

109, 122.

AU
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Algarves. T. que tem havido nefte Reino. n. 405-1

410. O ultimo caufou nêfle Reyno muitas minas.
n. 57 8, ©feg.

America. Foi an tigamente continente da Aíia , ou
parte da grande Ilha Atlântica, n. 8. e feg. Tem.
padecido muitos T. nas Regiões dominadas dos
Heipanhoes. n. 36. 268. 208. 299. 327. 329. 234.
&fQg. 349. 36 í. 399. Lá chegarão os eífeitos" do
ultimo. 597.

Andaluzia. Padeceu grandes T. n. 52. 254.
Antiochia. T. que tem padecido, n. 81. 102. 122.

125. 132. T63. 193. Quando o Imperador Jufti-

niano a reílabeleceu de hum T. lhe poz o nome
deTheopolis. n. 1351

D. António Jacob de el Barco. Impugna-fe huma
opinião do íeu Diícuríb fobre oT. n. 677..

Ar. Acha-fe nos poros, e interíticios de todos os
corpos, n. 728. , e feg. He capaz de huma gran-
de condenfaçao. 760. e feg.

Argel. T. que nelle fuccedêrao 364. 394.
Afta. T. que tem havido nella. n. 70. 79. 81. 82. 85.

89, 90. 93. 94. 102. 106. 111. 122. 202.

Afores. Ilhas
,
que fentirão o ultimo T. n. 592.

Atlântica. Ilha dilatadiffima doOcceano, queex-
iíliu fronteira as coftas de Portugal, n. 16.

Aiiftria. T. que nella tem fuccedido. n. 280, 309.
Z-feg.

:.<

Arracas. Numero das que fefizerao em Lis-

boa, n. 554.
Baviera. T. que nella tem havido, n. 176. 209.

229.

Bqfi-
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Bafilea. Tem padecido T. n. 87. 22o. 233. lam-
bem fentiu o ultimo n. 588.

Beira. Província de Portugal, que padeceu algu-

mas ruinas no T. n. 574.

Bcthinia. T. que tem padecido, n: 181. 186.

Bibliotbecas. Que confumio o incêndio, n. 514.

e-feg

Bohemia. Teve alguns T. 205. 249.

Bolonha. T. que tem padecido, n. 257.

Abrera. Author Hefpanhol impugnado, n.

682.

Canada. T. que nelle fuccedeo. n. 355'.

Canárias. T que neila houve. 11. 365.

Cajcaes. Ruinas que cauíbu o T. neíta Villa. n.561.

Caftanheira. Eílragos que cauíbu o T. neíla Villa.

n. 5Ó5.

CaftellodeVide. Ruinas que nefta Villa cauíbu o

oT. n. 573.
Catalunha. Padeceu T. n. 396.

Cavernas. Pelas que fe conhecem no Mundo fe ve-

rifica a probabilidade das interiores. 705. e-feg.

Caufas geraes dos Terremotos, e feus efeitos 770.
e feg. Caufas , e effeitos do T. do primeiro de

Novembro. 814. eíèg. Caufas dos tremores de

terra poílriores aos grandes T. 855. e fcg.

Cefalonia. T. que tem padecido, n. 413.

Chile. T. que nelle caufou efíragos. 11:440.

China. T. quenellatem havido, =n. 282. 333. 358.

; 40 1 .* 408. 43 1 . 436. 444;
Chipre.. Padeceu T. 11. 68. j6. 211. 294.

. Cin-



?% I N D E X.
Cintra. Eftràgos que fez o T. neíla Villa , e feus"

Templos. 562.
Coimbra.. Ruínas que caufou o T. neíla Cidade, n.

574. e feg.

Confianciã. T. que nella houve. n. 185.
Constantinopla. T. que tem havido neíla Cidade."

n.115. Il6 > 1I 9- 122. 123.127. 138.140.x41. 148.
162. 170. 173. 180. 260. 404. 40o. 467.

Iluvio Univerfal. Há opinioens quefoicau-
fado por hum univerfal T. n. 4.

Diferenças do T. n. 863.
Dinamarca. Foi fentido o T. ultimo nos lagos dcf-

te Reino pelo extraordinário movimento das
fuás agoas. n. 590. e fcg.

E
Lementos. Quaes são os que compõem o Uni-
verfo. n. 698.

Ericeira. Ruinas que caufou o T. neíla Villa n. 563.
E/parta. T. fuccedidos nella. n. 38. 43.
Ejierilidade. Çaufada pelos T. n. 52. 177. 184.

189. 254. QÍQg.
Etòer.. Sua natureza , e movimento rapidiíTimo. n.

j66. e feg.

EtIma. Quando foi viílo a primeira vez eíle vulcão.

. n. 39. Outras erupções grandes. 55. 57. 62. e feg.

92. 145. 157. 168. 272. 273. e feg. 35o. 369. 414.
Évora. Ruinas que.padeceo eíla Cidade comoT.

n-571> Fayah
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Ayal liba. T. que nella tem fuccedido. n.362.
Faro. Ruínas que padeceo eíla Cidade com o

T.n. 579.
Feijoo. Louva-fe

\ eimpugna-fe eíle Sapientiíiimo
A. ir 16. e feg. 684. e ÍQg.

Feliciano da Cunha França. Difcurfo deíle Author
criticado, n. 669. e íeg.

Ferrara. Padeceu grandes T. n.286.

Fermentação. As que fe excitao na união de douá
corpos, n. 741. e feg.

Fez. O que padeceu no T. 594.
Filipinas. T. que tem havido neílas Ilhas. ri. 347.

468.
J ^'

Flandres. Padeceu T. 11. 251. 267. 295. 297.
Florença. T. que tem havido nella. n. 277. 420. e

feg. 432.
Fogo. Viu-fe fahir da terra em T. n.35. 70. 106.197.

276. 282. 357. 368. 399. 462. Elíá difeminado..
por todos os mixtos do Univerío. 73 1 . e feg.

Fogo fubterraneo. Effeitos vários que delie proce-
dem, n. 412. Prova-fe que o ha , e a fua violência.
n. 749. e feg.

Fomes. Caufadas por T. n.52. 122.137. 174.x77.184.
Fontes. Secárao-fe muitas pelos T. n. 35. 81.122.

163. 194. 201. 262. 336. 392. Nafcêrão outras
de novo. ri. 201. 234. 262. 311. 358.271.392.

França. T. que tem havido nefte" Reino. n. 199.
204. 214. 216. 227. 237. 238. 247. 295. 301. 308.
354. 368. 389. 393.455. e kg. ^66. O ultimo foi
fentido em algumas terras de França, n. 587.

LI Fre-
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Freguezias de Lisboa a que chegou o fogo. 507.
As que arruinou o T. n. 520. e feg.

S.Francifco de Ror]a. Foi tomado por Padroeiro
contra os Terremotos em a Nova Granada.n.334.

D. Francifco Martines Moles. Louva-fe a íua difer-

taçao íobre 0T.11. 676.

Lobo Terráqueo. Contém muitos mixtos. n.

691. efeg. Sua figura, n. 693. Sua organiza-
ção interior, n. 694. e íeg.

Granada. T. que padeceu eíle Reino. n. 262.

Efpanha. Tem padecido por caufa dos T.
grandes eftragos. n. 52.56. 58.60.66. 165.

210. 212.232. 241. efeg. 246.254.262. efeg. 332.

471. Terras de Heípanha em que fez eftragos o
ultimo. 585. QÍeg.

Holanda. Padeceu T. n. 330. Também teve algum
fentimento do ultimo, n. 589.

"Amaica. T. que neila tem acontecido, n. 374.
381.

ipao. T. que tem havido naquella Região, n.

304.314.
^fertifalem. Tem tidoT. n.51. 108.

igrejas
?
e Ermidas que o Incêndio deftruiu em

Lisboa, n. 507. e feg. As que arruinou o T. n.524.

Ilhas. As que íe formarão por caufa dosT, n. 11.

2 5-
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25. 33. 147. 345. 409. Ilhas nadantes. n. 14, Ilhas

que ie ílib verterão, n. 21. 111. 1 13. Ilha confu-

mida por hum volcao. n. 382.

Incêndio. Os que tem havido em occaíiao de T. n.

88. 132. 233. 304. 372. O que coniumiu grande
parte da Cidade de Lisboa. 506. e íeg.

índia. T. quealli tem fuccedido. n. 303.

Inglaterra. T. que tem padecido, n. 169. 182. 188.

e íeg. 196. 197. 200. 203. 206,207. 21 5. e íeg 238.

245. 292.295. 300.315. 330. 379." 415.463. efeg.

Invefligação das canjas do'I. Refere-fe a opinião

do A. defte papel , e fe impugna, n. 663. e íeg.

João António da Cofia e Andrade. Impugna-ie a

opinião
,
que fegue das caufas do T. n. 66 1 . e íeg.

Jofé Xavier de Valadares. Opinião que íeguiu íb-

bre a caufa do T. impugnada, n. 66y.
Itália. T. que tem padecido efta Região, além de

outros particulares, n.i 01. 144. 15 8. 166. 194. 211.

218. 219. 276. 288. 331. 375. efeg. 403.
Judea. T. grande que alli íuccedeu. 71. 276.

Jujlinopolis. Nome que poz o Imperador Juftino

a duas Cidades deftruidas pelos T. que elie ref-

taurou. 11.134.

Agoas que apparecêrao em lugar de terras íub-

vertidas. n. 94. 199. 252. 281. 304. 343. 344.
392.416. Âsque ha iníbndaveis. n, 722. eíeg.

Lagos. Succeílb deita Cidade com o T. 580.
Leorne. Grande T. que houve nefta Cidade. 11.457»

e íeg.

Leys utiliílimas feitas porS. Mageftade Fideliffima

depois do T. n. 550. e íeg.

LI 2 Lima,
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Lima. Cidade de America. T. que nella tem acon*

tecido, n. 370.460.
Lisboa. T. que tem havido neíta Cidade além dos

queforao geraes em todo o Reino. n. 225. 279.
293,. 318. 417. O que fuccedeo nellano T. do pri-
meiro de Novembro, n. 472. e feg.

Lombardia. T. que nella tem havido, n. 203. Tam-
bém fentiu o ultimo, n. 588.

Loulé. Ruínas que teve efta Villa com o T. n. 583.

Aãeira Ilha. T. que nella houve. n. 462.
Madrid. Succeííò do T. naquella Corte de

Hefpanha. n. 583.
Mafra. Ruinas que aíli caufou oT. 559. e feg.

Málaga. T. que nella houve. n.366.
Malta. Padeceu T. n. 397.427.
Manilha. T. que padeceu n. 348.
Mar. Viu-fe ferver, por caufa do fogo fubterraneo.

n. 29. yy. 372. Eílragos que tem feito por caufa
doT. n.44. 66.94.109.122. 142. 174.267.288.313.
314. 370. 381. 419. 440. 460. 465. Seu tremor na
Enceada de Cambava quando navegava Vafco
da Gama. n. 265.

Marrocos. Padeceu muito no ultimo T. n.594.
México. T. que aíli tem havido, n. 36. 323.
Mixtos que ha na terra inflammaveis de lua natu-

reza, n. 763. e feg.

Moguncia. T. que tem padecido, n. 159. 164. 266.
Montes, que fe elevarão por caufa deT. 274. 315, .

317. Outros que fe baixarão pela mefraa caufa.
n.45-0.

,

!

.

Mortes. Numero das que haveria em Lisboa por
càufado T.n-53i f efeg» Mou-
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Moura» Ruínas que cauíbu aili o T. n. 573.

N
N Apoies. T. que tem padecido, n. yy. e feg.

248.252. 336. 337.342.370. 37I.375-378.

429. 434. 441. e feg. 445. e feg.

Nicea. T. queneila tem havido, n. 82. 107.1 11. 112.

Nicomedia. T. que tem padecido.n. 82. 106. 107.148.

Nicopolis. Ruínas, queneila Cidade caufouoT.
n.83.

.

Neocefaria. T. que houve neíla Cidade , em que íb

ficou livre a Igreja em que eftava o Corpo de S.

Gregório Niceno. n. y$. Ruinas de outros T. n.

103. 129.

Nipho. Author Hefpanhol. Refuta-fe a fua opi-

nião, n. 680. e feg.

Nobreza. Pelíbas delia que fallecêrao em Lisboa
no T.n. 537. e feg.

Noruega. T. íuccedidos neíle Reino. n. 353.N Senhora das Mercês. Cidades livres do T. pelo
feu patrocínio, n. 326. 361.

Alacios
,
que o incêndio confumiu em Lisboa.

n. 512. Os arruinados pelo T. n.525.

Falejlina. T. que teve n. 114. 120. 150.

Pa/mel/a. Ruinas que alli cauíbu o T. n. 573.
Para. T. que houve nos feus certoes. n. 275.
Peniche. Eftragos que fez o T. nefta villa. n. 564:
Perfia. T. que padeceu n. 243. 312,

Pe~
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Peru, T. que tem havido neíre Reino. n. 367.
Pefie. caufada por T. n. 60. y6. 78. 94. 100. 141. e

feg. 150. 154. 174. 220. 224. 254.
Pico liba. T. que nelk fuecedeu. n. 284.
Planta. Manda Sua Mageftade Fideliífima fazer hu-
ma Planta geral de Lisboa para afua reedifica-
cão. n. 553.^

Polónia. Região pouco fugeita a T. Padeceu alguns,
n. 178.207. 217. 249.

Portugal. T. que tem padecido efte Reino. n. 15..

efeg. 66. 73. ^. 113. ijy.. 220. 221.222.223.227,
231. 232. 235. 240.244. 256.269. e feg. 387.417.
Succeííb defte Reino no T. do primeiro de No-
vembro, n. 472.

Procifsão^ de graças feita por ordem de Sua Magef-
tade Fideliílima a N. Senhora das NeceíTidádes.
n. 556. Repete-fe por voto todos os annosibi.
Outra de penitencia, n. 557.

Providencias fabias ). e paternaes de S. Mageftade
Fideliífima fobre o fucceíFo do T. n. 546.

Uito. T. fuccedido nefta Cidade em Abril de
1755.11. -469.

BAgufa. T. que padeceu, n. 357.
si Recolhimentos arruinados em Lisboa pelo T.

n. 523.

Religiofos, eReligiofas que fallecêrão no T. n.535.

Riquezas que iè confumirao em Lisboa, n. 540*
e fQg. .

Roma.
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Roma. T. que tem padecido eíla Cidade, n. 74. y6.

76.88.104.121.158.167.175.211.213.387. e ízg.

Roubos. Forío muitos em Lisboa, e caíHgados To-

go, n. 549.
Ruínas que caufou o T. por toda a Cidade, n. 530.

311.

Abaria. Cidade deftruida por hum T. n.124.

Salé. Padeceu ruínas no ultimo T. n. 594.
S. Miguel Ilha. T. que padeceu. 11. 263. 285

338. 351.

S.Jorge Ilha. T. que nella houve. n. 284.296.

S. Domingo Ilha T. que teve. n. 326.363. 465.

Santarém. Ruinas que aiii caufou oT. n.567.

Secca. Noticia da grande íecca de Hefpanha refuta-

da, n. 49.
Sena. T. que nella houve. n. 418.

Sevilha. Padeceu T. eítragosdo ultimo, n. 586.

Setúbal. O que fuccedeo alli com o T. n. 572.

Secilia. Padeceo grandes T. n.145. 272. e feg. 292.

359.369.382.398.422.428.
Signaes dos T. Por eíies conheceu Anaximandro
hum que fuccedeu em Efparta. n. 38. Outro an-

nunciou Pherecides. ibi.

Silves. Ruinas que nella caufou o T. n.581

Smyrna. T. que alli fuccedeu. n. 372.

Subverçoes da terra. As que tem caufado o T. n.

13.35.37.39.41.76.94. 122. 149. 150. 199. 228.252.

28l « 333- 343- 354-358-3 81 - e feg. 421. -

Ter-
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Erceira Ilha. T. que tem havido nella. 11.22^
Termo de Lisboa. Eftragos que fez oT. nas

Igrejas, e lugares delle. 558.
Terra. Mudanças defta por caufa dos T. n.76 150.

194.287. 300. Quecoufa fej a terra elementar . n.
692. e íeg.

Terremotos. Não os houve antes do Diluvio, n. 4.
Mudanças que tem caufado no globo Terráqueo!
n.647. Suas caufas , fegundo os antigos \ e moder-
nos, n. 649. efeg.

Thracia. T. fuccedidos nefta Região.n. 155. 186.230.
Tremores de terra. Os que fe tem fentido depois do*

T. do primeiro de Novembro, n.599. e feg-
Tributo. O Senado Romano abfolveo pordez an-

nos os moradores de Catanea pelo que havia pa-
decido com hum incêndio do Ethna. n. 65. Tibé-
rio izentou vários Cidades de Afia por cinco an-
nos por cauíli dos T. n.70.

Alença. T. que houve nefte Reino, n. 461.
Veneza. Padeceu T. n. 224. 2$^.
Vento grande fuccedido depois de hum T. n. j66.

Vefuvio. Seus incêndios, n. 67. <? 7 . 126. 130. 135. 14 <j. I(j 7 . l7í). r g 3 ;
I9S. 233. 33jp. 383. 433. 453 . e feg.

Veriííjraç António Moreira deMendonça. Opinião que feguio fobre a
cama do T. impugnada, n. 666.

Villa-Viçofa. Ruínas que teve com o T. n. 573.
Villa-Nova de Portimão. Eílragos que nella caufou o T. n. 582.
Volcao. Os que apparecerão de novo com o T. n. 28. 285. 296. 303.304.

3 3
S.?4i.'34ç.34 7 . 3 {1.3^2.355.407.408. Effeitos de Volcãodc Aeuaniai.

n. 283. Noticia de outros.

Uniga. Author Hefpanhol. Refuta-fe a fua opinião fobre as cau^
fasdo T.n. 578. e feg.
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